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Beste lezers,
Het bouwen van een school is wezenlijk anders dan het
bouwen van een huis. Er komt veel bij kijken. Zeker in het
licht van de coronacrisis is er veel aandacht voor het
realiseren van een gezond en aangenaam binnenklimaat.
Uit onderzoek blijkt dat slechts 72,4 % van de 2.174
onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande
normen voor een gezonde lucht in de klas, 27,6% voldoet
nog niet. Alle reden dus om bij nieuwbouw en/of
renovatieplannen aanvullende eisen te stellen aan het
ontwerp van het gebouw en de installaties. Overigens
niet alleen vanuit gezondheidsoverwegingen: een slecht
binnenmilieu in scholen heeft namelijk ook een negatief
effect op de leerprestaties en het functioneren van zowel
leerlingen als onderwijzend personeel.
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Het predicaat Frisse Scholen kan daarbij helpen, het biedt
een leidraad voor opdrachtgevers die een gezonde (en
energiezuinige) school willen bouwen. Het ambitieniveau
bepaal je zelf, je kunt gaat voor klasse C (voldoende), B
(goed) of A (uitmuntend). Bij de nieuwbouw van het Pieter
Zeeman College in Zierikzee is men gegaan voor niveau B.
Een vijftal grondgebonden warmtepompen zorgt
bijvoorbeeld voor een aangenaam binnenklimaat, met
actieve verwarming in de winter en passieve koeling in de
zomer.

54

Naast nog een aantal onderwijsprojecten passeren
uiteraard ook andere projecten in deze editie de revue.
Het splinternieuwe hoofdkantoor van de NVM in Utrecht
springt er vast en zeker uit. Het is een mooi, statig pand
waar menigeen bij binnenkomst onder de indruk zal zijn
van het ruime atrium. En wat te denken van de
transformatie van het voormalige hoofdkantoor van
AKZO Nobel in Arnhem - gevestigd in de Witte Villa en de
onderste vier bouwlagen van de naastgelegen Toren C2 tot onderwijslocatie en kantoren voor ROC Rijn IJssel. En
natuurlijk de uitbreiding van het bestaande gebouw van
de BanGroep in Nuenen. Daarbij wordt dankbaar gebruik
gemaakt van de duurzame houtbouwexpertise van Arcon
houtconstructies, onderdeel van de BanGroep.
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NVM bouwt nieuw hoofdkantoor
in Utrecht
Ruimte voor werken, ontmoeten en leren

Het hoofdkantoor heeft
een mooie, representatieve
uitstraling gekregen.
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Op de gevel zijn tegels in drie kleuren aangebracht voor een speels effect.
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‘Goede samenwerking en communicatie
zijn cruciaal voor het slagen van een project’

In 2022 gaat de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars

en Taxateurs in onroerende goederen (NVM), nu nog gevestigd in
Nieuwegein, verhuizen. Op bedrijventerrein Papendorp in Utrecht wordt
een splinternieuw hoofdkantoor gebouwd van circa 5.200 m². Heembouw
is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp (inclusief interieur) als de
realisatie van het pand.

“Het pand in Nieuwegein voldeed na 40
jaar niet meer aan de wensen van deze
tijd”, zegt Michiel Verlaak, projectmanager van de nieuwbouw namens de
NVM. “Daarom speelde de NVM al
langer met de gedachte om òf te
investeren in renovatie òf te verhuizen
naar een andere plek. In 2018 zijn de
plannen in een stroomversnelling terechtgekomen toen bleek dat de gemeente ons
huidige gebouw wilde slopen om plaats te
maken voor een entreeplein in het kader
van de vernieuwing van de binnenstad van
Nieuwegein. Uiteindelijk is in 2019 dan ook
de keuze gemaakt om te gaan voor
nieuwbouw in het centraal gelegen
Utrecht. Niet alleen de NVM krijgt hier
overigens een plek, ook een aantal
dochterondernemingen zoals de Academie
voor Vastgoed en brainbay.”

ruimte om het aan te passen aan o.a. de
veranderde omstandigheden als gevolg
van de coronacrisis. “Medewerkers
werken veel meer vanuit huis, waardoor
het hoofdkantoor nog meer het clubhuis
wordt waar de medewerkers van de NVM,
de leden én andere bezoekers elkaar
ontmoeten”, vertelt Vivian Wijburg,
architect van Heembouw Architecten.
Gedurende het hele proces had Vivian
intensief overleg met Michiel en de
huisvestingscommissie van NVM.
“Daarnaast moest verantwoording worden
afgelegd aan de ledenraad en de directie
van de NVM”, vult Michiel aan. “Het pand
moest een bepaalde allure krijgen maar het
mocht zeker geen paleis met gouden
kranen worden. Het gaat immers om geld
van de leden en dat moet zorgvuldig
worden besteed.”

Een nieuw clubhuis

Open en transparant

Een aantal partijen werd uitgenodigd om
een offerte uit te brengen voor de
nieuwbouw. Heembouw kwam als winnaar
uit de bus. Michiel: “Ze hadden het beste
ontwerp en de beste prijs. Bovendien
kunnen zij het project als ontwerpend
bouwer integraal aanpakken.” Het
programma van eisen was vanuit NVM op
hoofdlijnen opgesteld. Daardoor was er

Met name het tot de verbeelding
sprekende ruime atrium - voorzien van
bamboe bekleding - is dé centrale plek
voor ontmoeting. Het vormt de
verbindende schakel tussen onder meer de
kantoren en de opleidingslokalen. Vivian:
“De transparante plint geeft het geheel een
open uitstraling en zorgt voor veel
lichtinval. De variatie in o.a. de
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De entree bevindt zich boven maaiveldniveau.

raamopeningen en de tegels in drie kleuren
op de gevel maken dat het pand niet te
statig wordt.” Het laatste vormde meteen
een van de grootste uitdagingen in het
project, aldus Jeffry Jacobs, projectleider

flexibiliteit in te bouwen in de indeling van
de ruimtes. Goede samenwerking en
communicatie zijn wat mij betreft altijd
cruciaal voor het slagen van een project en
gelukkig verloopt dat hier uitstekend. We

gekoeld en verwarmd met warmtepompen
en klimaatplafonds, er komen pv-panelen
op het dak en de kantoren voldoen aan
klimaatklasse A voor een aangenaam

‘Medewerkers werken veel meer vanuit huis, waardoor het
hoofdkantoor nog meer het clubhuis wordt’

Heembouw: “De maatvoering hebben we
van tevoren goed uit moeten werken om
alles op de juiste plek te krijgen. Daarnaast
luisterden de posities van de wanden en de
installaties erg nauw vanwege de wens om
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hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen.”

De wow-factor
Ook duurzaamheid heeft aandacht in het
ontwerp. Het gebouw wordt elektrisch

binnenklimaat. Concluderend is iedereen
is het over één ding eens: het atrium heeft
de ultieme wow-factor. “Het is echt een
gebouw om trots op te zijn.”

Utrecht • Hoofdkantoor NVM

OP ONS KUN
JE BOUWEN

‘Het doel was een
zo kostenefficiënt
mogelijke constructie’
Pelecon structural engineers, ingenieursbureau voor
bouwtechnische constructies met vestigingen in
Gouda en Amersfoort, is voor de nieuwbouw van de
NVM aangetrokken als hoofdconstructeur. Waarbij
het een grote uitdaging was om de constructie van

Als technisch partner van architecten,
ontwikkelaars en bouwprofessionals zorgt

dit nieuwe hoofdkantoor zo kostenefficiënt
mogelijk te maken.

Pelecon ervoor dat iedere bouwkundige
constructie realiseerbaar is. Veilig, duurzaam

Voor het ontwikkelen van de constructie is nauw

en efficiënt.

overleg geweest met Heembouw. Henk van Vliet,
directeur bij Pelecon, vertelt: “Vanaf het eerste
schetsontwerp hebben we intensief met elkaar
WWW.PELECON.NL

samengewerkt. Er is gekozen voor een prefab
betonnen casco, dus alles moest van tevoren tot in
de kleinste details worden uitgewerkt in BIM.”
Een nieuw clubhuis
Er is een split level parkeergarage ontwikkeld
waarbij de twee parkeerlagen onderling over een
halve verdieping verspringen. De beide
parkeerlagen worden met elkaar verbonden door
een relatief korte helling. Henk van Vliet gaat
verder: “Die korte hellingbaan zorgt voor een betere
toegankelijkheid voor de gebruikers. Daarnaast
heeft de parkeergarage zo min mogelijk
kolommen, wat de toegankelijkheid eveneens ten
goede komt. Bijzonder aan dit gebouw is de half
verdiepte parkeergarage met een open bestrating.
Dit kon gerealiseerd worden door deze aan te
leggen boven de hoogste grondwaterstand,
waarmee een betonnen keldervloer kon worden
bespaard. Tegelijkertijd heeft de bovenbouw,
waar hier de kantoren gevestigd zijn, een bepaald
stramien. Het was dus even puzzelen om zowel de
bovenbouw als parkeergarage passend te krijgen,
wat uiteindelijk goed is gelukt.”
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Uiteraard is er ook parkeergelegenheid
voor medewerkers en bezoekers.

Een visuele ‘touch of
reality’
Of je nu werkzaam bent in de machine- of weg- en
waterbouw, of als aannemer bezig bent met een
project, een 3D print kan helpen om datgene wat je
doet op een originele manier zichtbaar te maken.
Heembouw beseft dit als geen ander en vroeg
Cad2Reality om ter gelegenheid van het slaan van
de eerste heipaal een full color 3D visualisatie te
creëren van de nieuwbouw van de NVM.
Op basis van het BIM-model vervaardigde
Cad2Reality een soort maquette. “Compleet met
tafels, stoelen, auto’s, bomen en zelfs laadpalen,
dat maakt het helemaal af”, vertelt Richard Zethof
van Cad2Reality. “Het dak kon er ter hoogte van het
atrium af worden gehaald om een blik naar binnen
te kunnen werpen.
Het grappige is dat de techniek helemaal niet zo
nieuw is, alleen weet niet iedereen wat er allemaal
mogelijk is. We krijgen dan ook bijna altijd
enthousiaste reacties op onze creaties. Soms zijn de
prints een luxe extra-tje, soms is het bedoeld voor
functioneel gebruik. Dat laatste maakt het voor
onszelf natuurlijk nog leuker.”

Specialist in full color 3D-printen
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Stalent BV is een constructiebedrijf die zich richt op staalwerken binnen
de woningbouw, utiliteitsbouw en infratechniek. Bij het ontwerpen,
produceren en monteren kunnen wij u van dienst zijn. Kijk voor meer
informatie eens op onze website.

ijzersterk in meedenken
Stalent B.V.
Nijverheidsstraat 4
2861 GX Bergambacht

S ALEN
van ontwerp tot realisatie

T +31 (0) 182 - 343 444
E info@stalentstaal.nl
I www.stalentstaal.nl

Tot in de puntjes uitgewerkt in BIM
De ervaren staalbouwer Stalent heeft de staalconstructie van de atriumkap voor het nieuwe hoofdkantoor van
NVM gemaakt en gemonteerd. “We zijn door onze vaste opdrachtgever Heembouw al in een heel vroeg stadium
betrokken bij dit project”, aldus Cees van der Bas, eigenaar van Stalent. “Alles is tot in de kleinste details
uitgewerkt in BIM, daardoor waren er tijdens de daadwerkelijke uitvoering geen verrassingen.”
Stalent heeft ook de glasbalustrades op de verdiepingen en de stalen hekwerken in de betontrappenhuizen
vervaardigd, evenals het stalen hekwerk (met rvs spandraden) rondom de buitenterrassen. De belangrijkste
uitdaging zat echter in de staalconstructie, specifiek de atriumkap. “Met name vanwege de grote overspanning. De
spanten zijn uit één stuk gemaakt, de voorzieningen voor o.a. verlichting en geluid zijn hier meteen al in
meegenomen zodat het geheel just-in-time kon worden gemonteerd. Vanwege de omvang - de spanten zijn maar
liefst 16 meter lang en ruim 3 meter hoog - moesten ze met speciaal vervoer naar de bouwplaats worden
getransporteerd.” Het mooie is verder dat in het open atrium de gehele staalconstructie gewoon zichtbaar is.
“Heembouw leverde het gebouw virtueel op voordat de eerste paal de grond in ging. Dat is ook voor ons fijn. Als
de afstemming met andere partijen optimaal verloopt, zoals hier het geval is, dan is het fantastisch om zo’n werk
te maken. Alle complimenten dan ook voor Heembouw.”
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Bij binnenkomst maakt het prachtige atrium meteen indruk.
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Optimale
daglichttoetreding
dankzij glazen
dakconstructie
Kingspan Light + Air heeft meer dan 40 jaar ervaring

Naturally. Performing. Environments.
Hoe kun je complexe glazen daken realiseren met geïntegreerde BIPV
cellen, driehoekige ruiten of uitzetramen? Wij kijken graag mee naar de
mogelijkheden op het gebied van duurzame, bijzondere constructies,
brandveiligheid en service en onderhoud.
Mocht u meer informatie willen, ons daglichtteam staat voor u klaar!
Kingspan Light + Air
+31 (0)413 388 338
kla.nl.info@kingspan.com
www.kingspanlightandair.nl

op het gebied van glazen daken en glasgevels,
rook- en warmteafvoer, detectie en natuurlijke
ventilatie. Het is dan ook niet zo gek dat zij werden
ingeschakeld om het glazen dak van het
indrukwekkende atrium van het nieuwe hoofdkantoor
van de NVM te realiseren.
“In september 2019 hebben we verschillende opties
met Heembouw besproken”, vertelt sales &
projectmanager Frank Jansen. “Het uiteindelijke
ontwerp hebben we al in een vroeg stadium in 3D
gemodelleerd zodat Heembouw dit met de klant kon
bespreken. Bijkomend voordeel van deze manier van
werken is dat eventuele clashes met de
onderliggende staalconstructie - die bijvoorbeeld
aan bepaalde eisen moet voldoen qua toleranties - er
meteen uit kunnen worden gehaald.”
Het atrium heeft de vorm gekregen van een
zadeldak. “Daarnaast is gekozen voor zonwerend,
extra isolerend triple glas om de energieprestatie van
het gebouw op een hoger niveau te krijgen. Het is
altijd zoeken naar de balans tussen de geaccepteerde
opwarming en de daglichttoetreding. In dit geval
komt er een zee van daglicht binnen, wat zorgt voor
een aangenaam binnenklimaat dat goed is voor het
welzijn van de gebruikers van het pand.”
Het team van Kingspan moest werken op grote
hoogte (de nokhoogte van het atrium is 20 meter).
“Mede dankzij de uitstekende samenwerking met
Heembouw - open en eerlijk en vanuit wederzijds
vertrouwen - is de uitvoering vlekkeloos verlopen.”
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Het was een uitdaging om de staalconstructie voor de atriumkap te maken.
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Brandbeveiliging als
speerpunt
Om het nieuwe hoofdkantoor van de NVM optimaal
te beschermen tegen brand, werd specialist Unica
Fire Safety benaderd. De onderneming dacht mee
over de best passende oplossing en voorzag het
pand van een brandmeldinstallatie,
ontruimingsalarmering en een brandblussysteem.
“Qua brandblussysteem is hier gekozen voor
watermist”, vertelt projectmanager Michael Indrisie.
“Dit is in sommige situaties een interessant
alternatief voor een sprinklerinstallatie, o.a. op
plekken waar mensen niet zelfredzaam zijn, zoals
ziekenhuizen, gebouwen met gevoelige informatie
(bijvoorbeeld datacenters en monumentale panden)
en in de hoogbouw. De laatste situatie is van
toepassing op het pand van de NVM omdat het
boven maaiveldniveau ligt. Omdat het systeem met
hoge druk werkt, is er minder water nodig. De
leidingen zijn bovendien van RVS waardoor het
water dat eruit komt relatief schoon is. Door deze
twee eigenschappen blijft de waterschade beperkt.
Doordat de leidingen dunner zijn, is er ook minder
inbouwruimte nodig. Daarnaast kan het systeem
meestal worden aangesloten op de
drinkwaterleiding, dat is ook hier het geval.”
De parkeergarage is verder voorzien van een
volledige brandmeldinstallatie en op de luifel aan
de buitenkant van het gebouw is LISP bekabeling
aangebracht die warmte detecteert. In het atrium is
een zogenaamd deluge-systeem geplaatst.
“Hierbij zijn de nozzles geopend. In de hoeken van
het atrium zijn vier vlammenmelders gemonteerd.
Als bij twee daarvan brand wordt gedetecteerd,
opent de deluge-klep en wordt een grote
hoeveelheid watermist het atrium binnen geblazen.”

Industriebouw • januari 2022 • 16

Het gebouw beschikt over alle noodzakelijke voorzieningen.
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Al 85 jaar hét
schildersbedrijf
voor ondernemers
Ontdek Van Kesteren

Een dikke tien voor
het schilderwerk
Bij een gebouw met een hoogwaardige afwerking
als die van het nieuwe hoofdkantoor van NVM moet
ook het schilderwerk kloppen. Dit was bij Van

Het familiebedrijf Van Kesteren staat
voor betrokkenheid, vakmanschap

Kesteren Schilders, een allround familiebedrijf dat al
85 jaar bestaat, in goede handen.

en hoge kwaliteit schilderwerken en
glas. Met ruim 60 vakmensen werken
wij aan grote én kleine opdrachten
voor zorginstellingen, scholen,
musea, retailbedrijven, kerken en
aannemers. De grootte van ons team
maakt ons slagvaardig en flexibel.
Zelf leiden wij jonge talenten op tot
vakspecialist binnen de Van Kesteren
Academy. Met focus op vitaal, veilig
en duurzaam werken.

Binnen is 3.000 m² aan glasweefselbehang
aangebracht en de wanden zijn gesausd. Daarnaast
zijn circa 100 kozijnen geverfd. Buiten is de
betonnen smetrand (360 m²) geverfd. “Bij een
project als dit is het belangrijk dat je je aan de
planning houdt zodat het treintje gedurende de
bouw kan blijven lopen”, aldus directielid Oscar
Ligtvoet. “Heembouw had dat goed geregeld. Naast

vankesterenschilders.nl

een wekelijks overleg werd dagelijks een
pullplanning opgesteld zodat de werkzaamheden op
elkaar konden worden afgestemd.”

Kennelijk hebben ze het uitstekend gedaan want bij
de leveranciersbeoordeling van Heembouw
scoorden zij op alle onderdelen een 10. Dat is voor
een groot deel te danken aan Leen Hoek, die het
schilderwerk ter plekke grotendeels heeft
uitgevoerd, samen met een leerling en stagiaires:
“Dat is natuurlijk toch een opsteker. Omdat alles zo
soepel liep, hadden we alle tijd om het schilderwerk
mooi strak te verzorgen. De sfeer in het team was
ook leuk. Dat helpt, want uiteindelijk moet je het
toch samen doen. Het is belangrijk dat je elkaar kunt
aanspreken op bepaalde zaken zodat je gezamenlijk
kunt zoeken naar een oplossing.”
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Fijntimmerwerk als
kers op de taart
Als je een hoogwaardig interieur wilt, kies je voor
maatwerkinterieur. Vandaar dat Heembouw voor het
nieuwe hoofdkantoor van het NVM vaste
samenwerkingspartner Visker Interieurbouw
benaderde. “We hebben de werktekeningen voor
het meubilair eind 2020 in nauw overleg verder
uitgewerkt”, aldus projectleider Willem Cox.
“Doordat Heembouw zowel ontwerper als
aannemer is, konden we snel schakelen.”
Visker Interieurbouw vervaardigde 700 m² aan
wandbekleding voor het atrium. “Het zijn feitelijk
bamboe panelen van 20 centimeter breed. Het is
echter zo gemaakt dat het net lijkt of overal dunne
latjes van 1 centimeter breed de hoogte - het gaat
om wanden van maar liefst 15 meter - in lopen.
Behoorlijk indrukwekkend dus.
Daarnaast hebben we een grote hoeveelheid
speciaal meubilair gemaakt, van keukens, pantry’s,
balies en lockeropstellingen tot een
schuifdeurwand voor de boardroom en
podiumtrappen. Dat maatwerkmeubilair is onze
corebusiness, daar worden wij gelukkig van. Voor
ons is het grote en diverse opdracht, een project
waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.”
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Utrecht • Hoofdkantoor NVM

Opdrachtgever
NVM, Nieuwegein
Architect
Heembouw Architecten BV, Roelofarendsveen
Bouwfysisch adviseur
Mobius Consult BV, Driebergen & Delft
Constructeur
Pelecon, Gouda
Adviseur
Flexipol Composites, Wieringerwerf
Hoofdaannemer
Heembouw BV, Roelofarendsveen
Installateur
Lomans Totaalinstallateur, Capelle a/d IJssel
Staalconstructie
Stalent BV, Bergambacht
3D visualisatie
Cad2Reality, Kudelstraat
Afbouw
Visker Interieurbouw, Terheijden
Sprinklerinstallatie
Unica Fire Safety, Rotterdam
Schilderwerk
Van Kesteren Schilders, Voorhout
Lichtkoepel + glazen daken
Kingspan Light + Air, Uden
Bouwprogramma
Bouwen duurzaam hoofdkantoor voor NVM
en Academie voor Vastgoed-medewerkers op
bedrijventerrein Papendorp
Bouwperiode
Januari 2021 – februari 2022
Bruto vloeroppervlakte
5.200 m2
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Stedelijk College • Eindhoven

‘Slim’ en toekomstbestendig
onderwijscomplex
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: Binx Smartility

Het onderwijscomplex
voldoet aan alle eisen
van deze tijd.
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Stedelijk College • Eindhoven

Energieneutraal, slim - want flexibel en gemakkelijk in gebruik

en beheer - én esthetisch verantwoord. Bij de nieuwbouw van
het Stedelijk College Eindhoven gaat Binx Smartility niet over
één nacht ijs. In nauw overleg met Stichting Internationaal en
Lokaal Funderend Onderwijs, de opdrachtgever, realiseert het
integrale bouw- en installatiebedrijf in de voormalige lichtstad een
onderwijscomplex dat aan alle eisen van de tijd voldoet. Met soms
nog iets extra’s.

Eindhoven in het nieuwe scholencomplex aan de Henegouwenlaan
inmiddels geen omkijken meer naar heeft.
Speciale sensoren bieden soelaas. Het zijn
zomaar een paar slimme oplossingen uit
het pallet van Binx Smartility, de bouwer
en installateur van dit werk. Die
bedrijfsnaam is niet zomaar gekozen,
vertelt Rik van Laar, teamleider bouw bij dit
project. “Slim gebouwenbeheer is een van
onze speerpunten.”

Flexibel ruimtegebruik
Is een klaslokaal wel of niet gebruikt?
Moet het dan wel of niet worden schoongemaakt? Staat er nog ergens een raam
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open? Hoe staat het met het CO2-gehalte
in een bepaald lokaal? Vragen waar het
facilitair dienst van het Stedelijk College

Binx Smartility neemt in Eindhoven zowel
de uitwerking van het ontwerp, de sloop
van het bestaande gebouw, de nieuwbouw,

Eindhoven • Stedelijk College

Vooruitstrevende nieuwbouw Stedelijk College Eindhoven

het onderhoud en de schoonmaak van het
scholengebouw en de sportzaal als de
realisatie van het omliggende terrein voor
zijn rekening. Het schoolgebouw is juli
vorig jaar opgeleverd. Dit deel bestaat uit
vier bouwlagen. In de buitenste ring
bevinden zich 47 leslokalen en diverse
open werkplekken. Die zijn flexibel in te
delen. Binnen in de kernen bevinden zich
onder meer de trappen, techniekruimten,
gangen en het sanitair. Ook zijn er op alle
verdiepingen leerpleinen en is er een
mediatheek. Vides en zogeheten
sheddaken, zaagtanddaken op het dak van
het gebouw, zorgen voor mooi, gelijkmatig
noorderlicht.

Nul op de Meter
Ook op het gebied van energieverbruik
voldoet het nieuwe complex aan alle eisen.
Sterker nog, op advies van Binx heeft de
opdrachtgever de lat zelfs nog iets hoger
gelegd. “Aanvankelijk was de uitvraag
BENG. De opdrachtgever was ook
geïnteresseerd in NoM oftewel energieneutraal. We hebben laten zien dat deze
investering op termijn meer oplevert dan
het kost. Daardoor kon de opdrachtgever
deze extra investering tijdens de
bouwfase verantwoorden.” Dankzij onder
meer zonnepanelen, een warmtepomp,
een WKO-installatie en een hoge
luchtdichtheid is NoM haalbaar. Het casco

De streenstrips op de gevelementen bij
de ramen zorgen voor extra allure.

van het nieuwe schoolgebouw en de gevels
zijn van prefabbeton. Daardoor oogt het
geheel robuust en strak. De gevelelementen zijn bij de ramen voorzien van
steenstrips. Dit zorgt voor extra allure.
Binx Smartility is gespecialiseerd in
transformatie-, zorg-, onderwijs- en
restauratieprojecten. Het in 2014
begonnen bedrijf uit de Achterhoek richt
zich daarbij vooral op utiliteitsprojecten
met intelligente technische oplossingen.
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Stedelijk College • Eindhoven
Vides en sheddaken zorgen voor veel lichtinval.

Gebouwbeheersing op maat
De complete regeltechniek inclusief de bekabeling in de nieuwbouw van het Stedelijk College Eindhoven is
verzorgd door Coneco. Deze gespecialiseerde gebouwautomatiseerder realiseerde op de begane grond een
technische ruimte. Die fungeert als centrale regelkamer, ook voor de warmte- en koude-opwekking.
Op de verdiepingen bevinden zich vervolgens zogenoemde floormanagers. Vanuit deze kasten zijn de
ruimteregelingen aangesloten. Die regelen de temperatuur, maar bijvoorbeeld ook de luchtvochtigheid. Speciale
multisensoren in de plafonds meten de waarden. De resultaten worden vergeleken met de ingestelde waarden.
Wijken die af dan zal de regeling ingrijpen.
“Daar komt geen conciërge meer aan te pas,” aldus Michael Goudzwaard, projectleider meet- en regeltechniek bij
Coneco. Behalve de temperatuur en de luchtvochtigheid meten de plafondsensoren bijvoorbeeld ook de
lichtintensiteit. Op basis daarvan worden de zonwering en de verlichting aangestuurd. Gebruikers kunnen deze
desgewenst handmatig bijstellen.
Coneco is specialist in het ontwerpen, realiseren, automatiseren en onderhouden van het comfort in
nieuwbouw- en renovatieprojecten. De gebouwautomatiseerder, naar eigen zeggen marktleider, richt zich onder
meer op scholen, distributiecentra en kantoren, maar gaat ook kleinere projecten niet uit de weg.
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Eindhoven • Stedelijk College

‘Luchtdicht bouwen
loont’
Wie, zoals Binx Smartility in Eindhoven, een Nul op
de meter-school bouwt moet er alles aan doen om
kieren en gaten te voorkomen. De hoofdaannemer
van dit project deed daarom een beroep op de
Luchtdicht Specialist. Binx vroeg dit bedrijf uit
Zeddam een oplossing te bedenken voor de
aansluiting van de stelkozijnen op het casco, dat is
gemaakt van prefab betonwanden. In overleg met
Binx heeft de Luchtdicht Specialist gekozen voor
een rugvulling met een verspuitbare coating van
CPG, voorheen Tremco Illbruck.
Die keuze hangt af van het detail en de wensen
van de aannemer, licht Kees Tomberg, directeur en
eigenaar van het bedrijf, toe. “We werken met tapes,
kitsoorten, butylbanden en speciale coatings. Dat
kan per opdracht en zelfs per detail verschillen.”
Ook met het oog op goede ventilatie, bijvoorbeeld
vanwege de coronapandemie, neemt de noodzaak
om luchtdicht te bouwen toe. Niet zo vreemd, vindt
Tomberg. “Ik vergelijk het vaak met een turbo van
een auto. Die werkt ook alleen optimaal zonder
lekkage.”

Luchtdicht bouwen?
Profiteer van een aangenamer leefklimaat en bespaar op je energiekosten.
Korenhorsterweg 2
7038 EX Zeddam
info@luchtdichtspecialist.nl
Tel: 31314-640976

www.luchtdichtspecialist.nl
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Stedelijk College • Eindhoven

De specialist op het gebied van
geveldragermontage en staalconstructies

Specialist in montage
geveldragers en
staalconstructies
De stalen draagconstructie voor de betonnen
prefab gevelelementen bij de nieuwbouw van het
Stedelijk College Eindhoven zijn bevestigd door
Oscar BV. Deze elementen zijn aan de betonnen
binnenmuur gekoppeld met stalen hoekstukken en

Veilig

consoles.

Oscar werkt met holle boren met directe stofafzuiging, Voor optimale veiligheid op de werkvloer.

OSCAR
geveldragermontage

Snel

Oscar heeft een hoge productiesnelheid (gemiddeld
20 meter per dag).

Veelzijdig

Ook montage van borstweringsteunen en
betonbanden, en het aanbrengen van prefab gevelelementen en betonverankeringen.

Ervaren

Oscar is een gespecialiseerde geveldragermonteur,
heeft ruime ervaring en kennis van alle merken en
materialen.

Kleefseweg 85 | 6599 AB Ven-Zelderheide | www.geveldragermonteur.nl

Het ophangen van draagconstructies klinkt wellicht
simpel, maar moet wel goed gebeuren, benadrukt
Oscar van Oijen, directeur en eigenaar van het in de
montage van geveldragers en staalconstructies
gespecialiseerde bedrijf. “Je moet er niet aan
denken dat zo’n gevelelement losraakt.”
Behalve geveldragers en staalconstructies monteert
Oscar BV ook borstweringssteunen en betonbanden.
Ook voor het aanbrengen van de prefab
gevelelementen zelf en de betonverankering draait
de specialist zijn hand niet om.
Oscar BV is actief in de utiliteits- en in de
woningbouw. Vooral bij hoogbouwprojecten wordt
de geveldragermonteur vaak ingeschakeld. Van
Oijen: “Eigenlijk kun je zeggen dat ik overal van de
partij ben waar staal en beton bij elkaar moeten
worden gebracht.” Over opdrachten heeft Oscar BV
momenteel geen klagen. Volgens Van Oijen houdt
dat mede verband met de huidige schaarste aan
metselaars en de hoge bouwsnelheid. “Je ziet dat
daardoor steeds vaker prefab betonnen
gevelelementen worden toegepast. Net als nu in
Eindhoven.”
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Eindhoven • Stedelijk College
De leslokalen zijn flexibel in te delen.

Opdrachtgever
Stichting Primair en Voortgezet
Onderwijs Zuid-Nederland,
Eindhoven
Architect
DP6 Architectuurstudio, Delft
Adviseur
IMd Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam

Uitvoering
Binx Smartility, Groenlo
Stalen draagconstructie
Oscar BV, Ven-Zelderheide
Luchtdicht bouwen
Luchtdicht Specialist, Zeddam

Bouwprogramma
Bouwen schoolgebouw Stedelijk
College & sporthal te Eindhoven
Bouwperiode
Mei 2019 – juli 2022
Bruto vloeroppervlakte
12.250 m2

Installateur
Coneco, Alblasserdam

Adviseur
DGMR Raadgevende Ingenieurs, Den
Haag
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Pontes Pieter Zeeman college • Zierikzee

Functioneel schoolgebouw
van grote omvang

Een team-effort met een mooi resultaat
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: Kiona in ‘t Veld

Het is een behoorlijk
omvangrijke school:
ongeveer 9.500 m² verdeeld
over drie bouwlagen.
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Pontes Pieter Zeeman college • Zierikzee
Doordat er behoorlijk wat ruimte was om te bouwen, konden
de werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd.
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Zierikzee • Pontes Pieter Zeeman college

‘Eind januari staat immers nog de sloop van
het bestaande schoolgebouw op het programma’

Een nieuw schoolgebouw realiseren terwijl het oude nog in gebruik is: bouwgroep Schrijver ging de uitdaging aan
voor de Pontes Pieter Zeeman college in Zierikzee.
Voor bouwgroep Schrijver was het een
mooie klus. “Qua vloeroppervlak is het een
grote opdracht, want zeker voor Zeeuwse
begrippen is het een enorme school. We
praten hier over ongeveer 9.500 m² in drie
bouwlagen”, begint projectleider Arno de
Rijder. Organisatorisch is het project heel
goed verlopen, vertelt hij. “De uitdaging
zat ‘m vooral in de planning en de grootte
van de school. Op de bestaande locatie
hebben we eerst de gymzalen gesloopt.

Op de sportvelden van de school zijn we
vervolgens het nieuwe pand gaan bouwen.
Op de bestaande locatie is er zo ruimte
voor de sportvelden. Door deze aanpak kon
de school in het huidige pand in gebruik
blijven en was geen tijdelijke huisvesting
nodig.”

Mooie doorstroming
De samenwerking met de onderaannemers is ook voortvarend verlopen,

stelt De Rijder. “Doordat wij behoorlijk wat
ruimte hadden om te bouwen, konden we
alle werkzaamheden goed op elkaar
afstemmen en was er sprake van een
mooie doorstroming. We konden elkaar
letterlijk en figuurlijk de ruimte geven.
Terwijl op de begane grond de vloeren nog
gesmeerd werden, was een andere ploeg
op de derde verdieping al de
vloerbedekking aan het leggen.”

In goed overleg
De entree van het schoolgebouw.

De kracht van bouwgroep Schrijver? “Bij dit
project zat het ‘m vooral in de aansturing,
planning en de organisatie, samen met de
neven- en onderaannemers.
Daarnaast zorgen we altijd voor een goede
samenwerking met alle partijen, zodat alle
neuzen dezelfde kant op staan. Ook de
communicatie met de schoolleiding verliep
goed. In overleg besloten we de
heiwerkzaamheden in de schoolvakanties
uit te voeren. Ook in de examenperiodes
hielden we er rekening mee dat de
geluidsoverlast tot een minimum werd
beperkt. En natuurlijk was er extra oog
voor de veiligheid. Ik denk dat ik namens
alle partijen praat als ik zeg dat dit een
team-effort was!”

Functioneel
Het resultaat mag er zijn: De Rijder spreekt
van een mooi en praktisch schoolgebouw
met een leuke uitstraling. “In het gebouw
zijn de nieuwste luchttechnieken toegepast
met het oog op de duurzaamheid. Het is
een ontwerp zonder toeters en bellen. Het
resultaat is een heel gedegen en
functioneel schoolgebouw!” Voor
bouwgroep Schrijver is het project nog niet
helemaal afgerond. “Ik spreek nu van een
deeloplevering. Eind januari staat immers
nog de sloop van het bestaande schoolgebouw voor ons op het programma.”
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Pontes Pieter Zeeman college • Zierikzee

Bouwers van
Zuid-West Nederland

Ook sterk
in utiliteit en
industrie
Samen bouwen wij aan
Zuid-West Nederland

Puttershoek
Poortvliet
‘s-Gravenpolder
Terneuzen

BOUWGROEP

SCHRIJVER
bouwgroepschrijver.nl
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Zierikzee • Pontes Pieter Zeeman college
Intra Interieurbouw verzorgde het
maatwerkinterieur, waaronder deze balie.

Kwaliteit en
maatwerk in interieur
Het was flink doorwerken voor Intra Interieurbouw
om al het vaste meubilair voor het Pieter Zeeman
College op tijd klaar te krijgen, maar het resultaat
mag er zijn vindt mede-eigenaar Danny Timmers.
“We hebben negen balies gemaakt, het barmeubel
met achterkast in het restaurant en de
garderobekasten en keuken/opbergkasten voor het
speciaal onderwijs. Meubels in scholen moeten
tegen een stootje kunnen en daarom is alles in HPL
gemaakt. De ronde, gebogen vormen maken het net
wat specialer.”
Intra Interieurbouw, gevestigd in het Zeeuwse
Kapelle, kan opdrachtgevers het gehele traject
aanbieden, van ontwerp tot en met het bouwen van
maatwerk- en projectinterieurs. Ze beschikken over
een eigen showroom en meubelmakerij met
geautomatiseerd machinepark. “We doen alles in
eigen beheer en zijn dus niet afhankelijk van
derden. Wat we beloven komen we ook na”, aldus
Timmers.

DÉ INTERIEUR
BOUWERS VAN
SCHOLEN
Benieuwd naar onze werkwijze
en de mogelijkheden?
Kijk op intra-interieurbouw.nl
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Pontes Pieter Zeeman college • Zierikzee

Alle E-disciplines in
eigen huis
Alles waar een kabel in zit in het nieuwe
schoolgebouw van het Pieter Zeeman College in
Zierikzee komt uit de koker van Paree B.V. uit ’s
Heerenhoek. Het Zeeuwse elektrotechnisch
installatiebedrijf verzorgt de volledige E-installatie,
waaronder de brandmeld- en ontruimingsinstallatie,
inbraakbeveiligingsinstallatie, data-installatie en
camerabeveiliging en terreinverlichting. Ook
leverden en monteerden ze ruim 700 PV-panelen op

Door toegevoegde
waarde de beste keus!

het dak van de school.
Aanwezigheidsschakelingen door het hele gebouw
en ledverlichting dragen verder bij aan het
duurzame karakter van het gebouw. “Een mooi
project in een mooi pand”, vindt projectleider Wim
Peene.
“Alle disciplines die Paree biedt, komen hierin terug
Vrijwel alles op elektrotechnisch gebied kunnen we
met onze eigen mensen doen. Zo kunnen we een
constante kwaliteit garanderen.”
Breed scala aan opdrachtgevers
Familiebedrijf Paree B.V., opgericht in 1930, is
gespecialiseerd in industriële automatisering,
elektrotechniek, beveiliging, telecom en ICT en is
tevens gecertificeerd branddetectiebedrijf. Ook 24/7
service en beheer behoort tot hun dienstenpakket.
Met circa 200 medewerkers werken zij voor een
breed scala aan opdrachtgevers door heel
Nederland, van kleine tot heel grote projecten.
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Zierikzee • Pontes Pieter Zeeman college

Volop frisse lucht in
de klaslokalen
Aan frisse lucht straks geen gebrek in de
nieuwbouw van het Pieter Zeeman College in
Zierikzee. Er wordt volop verse buitenlucht naar
binnen geblazen, maar liefst 70.000 m³ bij vol
vermogen. Een vijftal grondgebonden
warmtepompen zorgt voor een aangenaam
binnenklimaat, met actieve verwarming in de winter
en passieve koeling in de zomer. Tevens wordt de
aangevoerde lucht door middel van
warmteterugwinning gekoeld dan wel verwarmd
het gebouw binnengeblazen. De temperatuur is per
lokaal regelbaar en de ventilatie CO2-gestuurd.
Synto B.V. uit Goes, sinds twee jaar onderdeel
van Unica, ontwierp en realiseerde deze volledig
gasloze installatie. Projectleider Jan Verweij: “We
hebben bestaande technieken hier optimaal
toegepast met als resultaat dat wordt voldaan aan
de eisen van Frisse Scholen 2B. Er was een
intensieve samenwerking met E-installateur Paree
om hun en onze installaties te integreren in het
door ons ontworpen gebouwbeheerssysteem. Zo
kunnen gebruikers straks met één knop onder meer
zonwering en temperatuur bedienen.”

Voor diverse markten
Totaalinstallateur Synto, voorheen Installatiebedrijf
Goes B.V., is een begrip in de Zeeuwse regio. Ze
leveren een compleet dienstenpakket op het gebied
van beveiligingstechniek, elektrotechnische
installaties, klimaattechniek en sanitaire installaties
voor diverse markten.
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Pontes Pieter Zeeman college • Zierikzee
Er wordt voldaan aan de eisen van Frisse Scholen 2B
dus straks is er volop frisse lucht in de klaslokalen.

Opdrachtgever
Gemeente Schouwen-Duivenland
Adviseur
Treem BV, De Meern
Architect
Bureau Bos, Bunschoten-Spakenburg
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Constructeur
Raadgevende Ingenieursbureau Van
Dijke BV, Alphen a/d Rijn

E-installateur
Paree Elektro-Telecom,
‘s-Heerenhoek

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Schrijver BV,
‘s-Gravenpolder

W-installateur
Synto Installatiebedrijf BV, Goes

Zierikzee • Pontes Pieter Zeeman college

Interieur
Intra Interieurbouw, Kapelle

Gevelbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Bouwperiode
April 2020 – februari 2012

Staalconstructie
Hofman Staalbouw BV, Vroomshoop

Bouwprogramma
Bouwen scholen Pontes Pieter
Zeeman & SBO De Meie op en rond
Hatfieldpark

Bruto vloeroppervlakte
9.500 m2
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Persbericht GWW-EXPO • Maastricht

Dé vakbeurs Dijken & Riviere nieuw van opzet!

GWW-EXPO’2022
Dé vakbeurs voor Grond-Weg en Waterbouw-management
Woensdag 31 augustus & Donderdag 1 september

MECC MAASTRICHT
Nu de basis gelegd is voor de eerste editie
van de internationale vakbeurs voor de
waterbouwsector genaamd Dijken &
Rivieren 2022 is er vanuit de gesprekken
die wij, in aanloop naar de organisatie
van deze beurs hadden met betrokkenen,
steeds de vraag naar voren gekomen om
de naam en de datum van het evenement
te veranderen die de exposanten en
bezoekers meer aanspreken zowel
nationaal als internationaal. Vanuit deze
vraag hebben we, voor het optimaal
invullen van de wensen van zowel de
exposanten als betrokkende, gekozen voor
de naam GWW EXPO 2022 Grond – Weg
& Waterbouw in plaats van de eerder
genoemde naam Dijken & Rivieren 2022.
Gelijktijdig is er voor de zekerheid wegens
COVID-19 gekozen dat GWW EXPO 2022
gehouden wordt op woensdag 31 augustus
en donderdag 1 september 2022, MECC
MAASTRICHT het hart van Europa. Door
deze verschuiving is hierdoor ook een
samenwerkingsverband tot stand gekomen
met de Uitgever WORK4MEDIA van het
vakblad INDUSTRIE-BOUW (met een
oplage van maar liefst 45.000 gelezen
abonnees). Wij zijn druk bezig met het
opzetten van een nieuw vakblad die de
vakbeurs zal ondersteunen onder de naam
GWW MANGEMENT MAGAZINE INT.
(binnenkort hier meer over)

Samenwerking met INDUSTRIEBOUW
De samenwerking met WORK4MEDIA
INDUSTRIEBOUW is tot stand gekomen
omdat beide partijen overeenkomen de
zelfde doelgroepen hebben. Het betreft
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doelgroepen zoals de directie en
management van opdracht gevende
bedrijven vanuit de waterbouwsector,
ministeries en rijksdiensten,
provinciale, gemeentelijke en andere
betrokken overheden, architectenbureaus,
advies- en ingenieursbureaus, natteaannemers en toeleveranciers. Dit is
tevens dezelfde doelgroep waar de
vakbeurs GWW EXPO 2022 voor staat.

Het thema Dijken & Rivieren zal als een
rode draad door de vakbeurs lopen
Dijken & Rivieren staat voor de
nieuwste ontwikkelingen en technieken op
het gebied van hoogwaterbescherming,
zoet – zout overgangen, landwinning,
baggerwerken, constructieve waterbouw,
havenontwikkeling en gebiedsinrichting.
Maar ook het onderhouden van natte en
droge infrastructuur, het renoveren en
verbeteren van dijken, bruggen, kanalen,
meren, plassen, rivieren, sloten, kades,
stuwen sluizen en havens. GWW
EXPO‘2022 is alles in één, het thema
“dijken & rivieren” zal als een rode draad
door het evenement lopen. De organisatie
zorgt ervoor dat er een groot aandeel
eigenaren, directieleden, managementleden en andere beslissers van middelgrote
en grote ondernemingen uit de Europese
waterbouwsector zullen worden
uitgenodigd.

“Niet alleen de geografische bereikbaarheid is top
“Voor ondernemers, organisaties en
overheden die landelijk en/of op Europees

niveau ondernemen in grond , weg en
waterbouw biedt dit uitgelezen kansen
om zich aan een kwalitatief hoogwaardig
publiek te presenteren”, schetst De Klerk.
“Niet alleen de geografische bereikbaarheid is top vanwege de locatie, maar
ook de zakelijke en bovenal menselijke
bereikbaarheid is enorm. In onze rol als
doorgewinterde beursorganisator bieden
we graag deze meerwaarde aan zowel
exposant als bezoeker.” Bent u werkzaam
in één van deze bedrijfssectoren?

Kennis delen en orders noteren.
De vakbeurs staat in het teken van het
delen van kennis, over ’s lands grenzen
heen. Voor De Klerk is het noteren van
orders een logisch gevolg van het feit dat
GWW EXPO ‘20222 een kennisplatform van
de bovenste plank is: “Door elkaar slimmer
te maken, kunnen er weldoordachte
keuzes gemaakt worden. De vakbeurs
informeert niet alleen, maar biedt meteen
alle gelegenheid om problemen voor te
leggen, oplossingen te vernemen en
directe keuzes te maken. Dat levert
opdrachten op, reken daar maar op.”

Verbinden en innoveren.
Met de ambitieuze doelstellingen die DARE
EVENTS B.V. heeft met GWW EXPO’2022,
valt te verwachten dat deze vakbeurs tot
de succesvolste beurzen in de Europese
sector zal gaan behoren. “We verbinden
partijen met elkaar, waardoor er niet alleen
mooie opdrachten over en weer gegund
zullen worden, maar waardoor er vooral

Maastricht • Persbericht GWW-EXPO
ook (Europese) samenwerkingsverbanden
zullen ontstaan, die voor een stuk broodnodige innovatie zullen zorgen”, aldus De
Klerk.

Aan bekendheid van GWW EXPO’2022
wordt hard gewerkt!
Aan bekendheid voor de vakbeurs wordt
inmiddels hard gewerkt. Er wordt hard
gewerkt door het samenstellen van een
Comité van Aanbeveling waarin
vooraanstaande en gelauwerde personen

uit de branche zitting hebben. Zij
promoten de vakbeurs, dragen ideeën aan,
komen met innovaties en hebben zich ten
doel gesteld om GWW EXPO’2022 naar het
allerhoogste niveau te tillen. De Klerk: “Op
deze manier blijft de vakbeurs
relevant voor de branches waarop het
GWW EXPO’2022 zich richt.”

Inschrijving voor standruimte is van
start gegaan.
Op basis van de vernieuwde opzet en de

vele positieve reacties hierop, is de
inschrijving voor exposanten inmiddels van
start gegaan. Het indelen van standruimte
geschiedt op volgorde van aanmelding.
GWW EXPO’2022 wordt gehouden in de
West Hal van het MECC in Maastricht,
met een oppervlakte van 7000 m2, maar
door de vele reacties uit he bedrijfsleven
is er een 2e hal in optie genomen. De
minimale ruimte voor een stand bedraagt
9 m2. Meer informatie voor deelname:
j.g.deklerk@dare-events.nl
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Een impressie van de
binnenkant van het pand.
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Open karakter voor nieuwe
Schoenenmuseum Waalwijk
Renovatie, nieuwbouw én gedeeltelijke restauratie
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Het was een uitdaging om vier grote arcades van
4,80 meter te maken in de bestaande buitenmuren.

H

“ et was onder meer een mooie uitdaging voor ons om in de bestaande buitenmuren van het voormalig
stadskantoor van Waalwijk vier grote arcades van 4,80 meter te maken, zodat het gebouw een opener
karakter kreeg”, begint Eric Ruesink. Als projectleider bij WAM&VanDuren begeleidde hij het afgelopen jaar
de renovatie, nieuwbouw én gedeeltelijke restauratie van het toekomstige Schoenenmuseum Waalwijk, pal
in het centrum van de stad.

Ruesink: “We wonnen in de bouwvak van
2020 de aanbesteding van het bouwkundige perceel, en zijn toen meteen
voorbereidingen gaan treffen. Het werk
heeft iets van de voormalige BATsigarettenfabriek in Zevenaar, die nu het
nieuwe stadskantoor is. Dat hebben wij
ook gedaan. Recent hebben we ook twee
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musea gedaan: het museum in Aalten en
het Museum KAM in Nijmegen. We wisten
dus goed waar we aan begonnen.”

Open en moderne look
Het voormalige stadskantoor – het nieuwe
stadskantoor staat nu iets verderop – werd
tot op het casco gesloopt. “Daarna zijn we

stap voor stap gaan opbouwen. Om het
gebouw een opener karakter te geven
hebben we in de voormalige buitenmuren op de eerste verdieping grote
arcades gemaakt, die vanuit het grote
bordes nu als entree en als ramen
fungeren. Omdat het spouwmuren waren,
was dat extra lastig maar het is uitstekend

Waalwijk • Schoenenmuseum

Tijdloze vloeren
De bijna 2.200 m² vloeroppervlakte die het
Schoenenmuseum Waalwijk op de begane
grond, de eerste en de tweede verdieping
beschikbaar heeft voor het publiek, zijn door
Ben de Graaff Project voorzien van
cementgebonden gietvloeren en eiken houten
visgraat vloeren.
Projectleider Henk Couwenberg: “We hebben ze
op verzoek van onze opdrachtgever een grijze
look gegeven, zodat het goed aansluit bij het
industriële karakter van dit bijzondere gebouw.
Het bijbehorende Rijksmonument bodehuisje
is eveneens van een bijzondere vloer voorzien,
daar gaan we op 120 m² vloeroppervlak een
Tarkett eiken visgraatparket leggen. Sterk, strak
en helemaal passend bij de stijl van het
bodehuisje.”

‘De grijze look sluit goed aan bij het
industriele karakter van dit bijzondere gebouw’

De bezoeker komt trouwens als eerste de
opvallende entreematten tegen die Ben de
Graaff Project ook gaat leggen. Ben de Graaff
Project bestaat al meer dan een halve eeuw en
heeft zich gespecialiseerd in vloer-, wand-,
raam- en trapbekleding voor woon- en
werkomgeving, zowel voor kleinere projecten als
grote projecten.
Couwenberg: “Laatst hebben we in Eindhoven
een compleet Rijkskantoor voorzien van

Vloer- wand- raam- en trapbekleding
WAALWIJK

12.000 m² vloerbedekking.”

Sluisweg 1 | 5145 PE Waalwijk | 0416 - 286 345
www.bendegraaffproject.nl
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jmvandelft.nl

‘Wie de schoen past, trekke hem aan’
Gevelbouwer JM van Delft & zn. uit Drunen heeft deze schoen in opdracht van hoofdaannemer WAM&VanDuren
met veel plezier aangetrokken. Met dit project ontstond er een nieuwe samenwerking tussen beide partijen en
kreeg JM van Delft het vertrouwen om de volledige stalen vliesgevel, stalen puien en stalen taatsdeur te leveren
en monteren.
De door Civic ontworpen gebogen taatsdeur van 2,5 meter hoog en 2,5 meter breed was één van de grootste
uitdagingen binnen dit project. In combinatie met een zeer beperkte ruimte voor de montage van zowel de
taatsdeur als de vliesgevels had de gevelbouwer een aantal mooie uitdagingen voor de boeg.
“Door goed contact met onze profielenleverancier in Zwitserland en de expertise en deskundigheid van onze
collega’s tijdens het engineeringproces hebben wij het voor elkaar gekregen”, vertelt projectleider Danny van
Spaandonk. Een knap staaltje werk zullen ze in Drunen zeggen!
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gelukt.” De oorspronkelijke binnentuin is in
het ontwerp van de architect ook
aangewezen als expositieruimte. Daar
construeerden de mensen van
WAM&VanDuren binnen de staalconstructie en het stalen dak speciale
aluminium vliesgevels van 12 meter hoog,
zodat ook daar voldoende daglicht naar
binnen kan komen. “Het museum krijgt
daarmee ook de open en moderne look die
het verdient”, aldus Ruesink. De
oorspronkelijke eterniet leien
dakbedekking van het voormalige
stadskantoorgebouw heeft met nieuwe

leien dakbedekking het oorspronkelijke
aangezicht teruggekregen, maar dan met
verantwoord en duurzaam materiaal.

Winst in energiebesparing
Op het gebied van energiebesparing heeft
WAM&VanDuren eveneens het nodige
gedaan. “We hebben op het dak
zonnepanelen gelegd en we hebben een
aantal putten geslagen voor warmte/
koudewisselaars, zodat het museum nu
gebruik kan maken van aardwarmte. Qua
isolatie is het gebouw ook enorm vooruit
gegaan: het heeft nu een goede

energiewaarde. Het bodehuisje, dat ook bij
het museum wordt betrokken, is een
Rijksmonument, dus dat moest heel
zorgvuldig gerestaureerd worden.
Restaureren is een van de specialismen die
wij in de loop der jaren naast renovatie en
nieuwbouw hebben opgebouwd. In het
Schoenenmuseum Waalwijk komt zo alles
mooi bij elkaar.”

Het project betreft renovatie,
nieuwbouw én gedeeltelijke
restauratie.

Opdrachtgever
Gemeente Waalwijk

Hoofdaannemer
WAM&VanDuren, Winterswijk

Gevelbouw
JM van Delft & Zn, Drunen

Bouwkundig adviseur
Btb BV, Delft

Installateur
Van Dijnsen Installatiewerken BV,
Breda

Bouwprogramma
Verbouwen en uitbreiden vml.
Stadhuis tot Leder-en Schoenenmuseum ‘Museum Plus’ aan het
Raadhuisplein

Adviseur
Van ‘t Hof Krasselt & Voorhout
Architecten, Maarsen

Inrichting
Tinkel Imagineers, Utrecht

Architect
Civic Architecture, Amsterdam

Vloeren
Ben de Graaff Project, Waalwijk

Bouwperiode
November 2020 – december 2021
Bruto vloeroppervlakte
3.600 m2
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Aan de Stegge Twello bouwt
uniek lab voor Eurofins
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De nieuwbouw verrijst pal naast het
nog niet zo lang geleden in gebruik
genomen microbiologisch laboratorium op
internationaal bedrijventerrein Friesland.

In 2019, na een brand in het toenmalige chemie laboratorium

van life sciences bedrijf Eurofins in Heerenveen, werd besloten
tot nieuwbouw, pal naast het toen net in gebruik genomen
microbiologisch laboratorium van het bedrijf op internationaal
bedrijventerrein Friesland, eveneens in Heerenveen. Bas te Riele,
commercieel projectmanager bij hoofdaannemer Aan de Stegge
Twello en Karlijn Miltenburg, business unit manager chemistry bij
Eurofins, hebben er geen seconde spijt van.

“Ik ben natuurlijk bevooroordeeld”, begint
Miltenburg, “maar dit wordt volgens mij
het mooiste laboratorium ter wereld. Met
de enorme flexibiliteit, die met de steeds
veranderende onderzoekbehoeften vereist
is, kan het een voorbeeld worden voor
toekomstige, soortgelijke panden.
Bovendien is het pand heel duurzaam,
gasloos zelfs. Tot zo’n resultaat kom je niet
zomaar. Samen met het bouwteam hebben
we veel aandacht en energie aan de
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voorbereiding besteed.” Te Riele: “We
hadden een perfecte klik. Binnen het
bouwteam met architect Bessels,
constructeur JVZ en installateur Batenburg,
maar zeker ook met Eurofins, met name
Rob Teijink van de firma Benned, die als
projectleider fungeerde. Hun inbreng was
cruciaal, want een laboratorium, dat is
toch iets heel anders dan een standaard
kantoorgebouw.”

Inventieve oplossing voor installaties
De oplossing die werd gevonden voor het
aanbrengen van de installaties noemen
beiden als voorbeeld van de goede
samenwerking. Miltenburg: “In eerste
instantie gingen we uit van een
installatiekelder onder de vloer om de
gigantische hoeveelheid leidingen in aan
te brengen. Door goed te overleggen en
te kijken wat we precies wilden zijn we
uiteindelijk gekomen tot een

Heerenveen •

Eurofins

‘Dit wordt volgens mij het mooiste
laboratorium ter wereld’

installatieruimte boven het plafond.” Te
Riele vult aan: “Een ruimte van twee meter
hoog, waar comfortabel gewerkt kan
worden om eventuele aanpassingen te
realiseren. En voor de riolering hebben we
een grid van loze aansluitingen gemaakt,
twee centimeter onder de vloer, die als het
nodig is eenvoudig aangeboord kunnen
worden.”

Bouwen is een feestje
Het is slechts een van de oplossingen die
werden bereikt door steeds in overleg
te gaan met elkaar en vooruit te blijven
kijken. Te Riele: “Jezelf steeds afvragen
‘wat als’, hebben we overal aan gedacht?
En doen wat je zegt en zeggen wat je doet.
Dat hebben zowel Eurofins als het
bouwteam goed gedaan. Daardoor krijg je
een heel mooi en plezierig
bouwproces. Bouwen wordt zo een

feestje.” Ook Miltenburg is blij met de
samenwerking. “Voor hetzelfde geld heb je
een aannemer met het motto ‘u vraagt, wij
draaien’. Daar hadden we in dit geval niet
veel aan gehad. Samen zijn we gekomen
tot dit resultaat en we krijgen straks het
gebouw dat we vooraf voor ogen hadden.”
Het nieuwe chemie laboratorium wordt in
maart opgeleverd en nog voor de zomer in
gebruik genomen.
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Batenburg Installatietechniek ontwerpt en
realiseert flexibele installatie voor Eurofins
Maar liefst de helft van de bouwsom voor het nieuwe chemie laboratorium van Eurofins wordt gespendeerd
aan de installaties. Een flinke klus dus voor Batenburg Installatietechniek, dat in het bouwteam
verantwoordelijk is voor advies, ontwerp en realisatie van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en
sanitaire installaties.
Met name het 1.600 m2 beslaande laboratoriumgedeelte vergde veel aandacht, vertelt projectleider Frank
Oostewechel. “Daarvoor gelden heel specifieke eisen”, zegt hij. “Verschillende drukhiërarchieën, klimaatzones,
hygiëne, ze vroegen allemaal om aandacht, zeker in combinatie met de door de opdrachtgever gewenste
flexibiliteit”.
Batenburg ontwierp een klimaatinstallatie met twee warmtepompen voor het lab. Vijf temperatuurzones
worden geregeld met een gebouwbeheersysteem. Oostewechel: “Voor de luchtverwarming en -koeling worden
textiele luchtslangen toegepast, die de lucht gefaseerd de ruimte in brengen. Ringleidingen en kabelgoten in
het installatieplafond zorgen voor flexibiliteit in de leidingen voor technische gassen, demi- en proceswater,
elektriciteit, data en sterkstroom. In dat plafond bevindt zich ook de afzuiging voor de zuurkasten en labtafels.
In de vloer tenslotte zitten vijfentachtig afvoerpunten, die door chiptechnologie opgespoord en naar behoefte
aangeboord kunnen worden”.
Ook buiten het laboratorium installeert Batenburg alle installaties. Oostewechel somt op: “Batenburg
Energietechniek leverde en installeerde een 800 kV trafocompactstation. Verder verzorgen wij ook de
verlichting, de CCTV, de toegangscontrole, de inbraakbeveiliging, data, aarding en bliksem afleiding. De
hemelwaterafvoeren doen wij ook, die zijn uitgevoerd in zink. En de complete sanitaire installatie nemen wij
voor onze rekening. Heel veel installaties dus, op heel weinig vierkante meters”.
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Eurofins
In Heerenveen is gestart met de nieuwbouw van Eurofins Food, Feed, Water Benelux. Naast het hypermoderne Microbiologie Laboratorium
opent in maart 2022 een nieuw Chemie Laboratorium. De 3.000 m2 grote nieuwbouw omvat 1.600 m2 laboratoriumruimten, ondersteunende
kantoorruimten, een ontvangst en kantine en bedrijfsruimten met PGS-15 opslag. In onderaanneming van Aan de Stegge Twello is Batenburg
Installatietechniek verantwoordelijk voor alle installatietechnieken.
In een bouwteam met de hoofdaannemer hebben wij het advies en ontwerp voor de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en sanitaire
installaties verzorgd. We zijn verantwoordelijk voor de complete realisatie. Omdat het gebouw een laboratoriumfunctie heeft, werden heel specifieke
eisen gesteld aan o.a. veiligheid, hygiëne, (drink)waterbehandeling, luchtverversing, drukhiërarchieën en temperaturen. Buiten het gebouw zijn drie
lucht/water-warmtepompen opgesteld. Er is een koelbatterij in de luchtbehandelingskast geïntegreerd.
Naast de klimaatinstallaties realiseert Batenburg Installatietechniek de installaties voor perslucht, technische gassen (helium, stikstof en
zuurstof), demiwater en proceswaterbehandeling. Bovendien hebben wij de procesafzuiging voor de zuurkasten en labtafels verzorgd, evenals
de (hemel)waterafvoeren, LED (nood)verlichting, CCTV, toegangscontrole en inbraakbeveiliging, een CAT6A data-installatie en de aarding- en
bliksembeveiliging.
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Dit zijn dé experts.
Op ons kan je vertrouwen.
Wij leveren sprinklerinstallaties mét een productcertiﬁcaat.
Bel 030-2024035 of ga naar https://vst-fs.nl/

0320
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VST Fire Solutions verzorgt de brandbeveiliging
VST Fire Solutions BV uit Houten verzorgt voor het nieuwe laboratorium van Eurofins de sprinklerinstallatie
en brandmeldinstallatie. Zo is het gehele pand van Eurofins voorzien van de verschillende installaties; naast
het laboratorium, ook de kantoren, de ontvangstruimte en de kantine. Met hun unieke werkwijze realiseert VST
veilige en gezonde leefomgevingen.
Verzonken in de vloer
Projectleider Steven Tiggeloven legt uit hoe de unieke werkwijze van VST zijn opdrachtgevers ontzorgt. “Wij
werken met een geïntegreerd geheel van ontwerp, installatie, onderhoud én beheer. Veel doen we zelf.”
“Je zou ons specialist kunnen noemen op elke
afzonderlijke schakel, en daarmee de gehele
keten. De gehele keten hebben we helemaal in
eigen beheer. Datbetekent dat we snel
kunnen handelen. Ook bijsturen is geen
probleem: tijdens het proces kunnen we
rekening houden met bijkomende wensen en
eisen. Die wendbaarheid zorgt voor maatwerk
én verkleint de kans op meerwerk.”
“Veiligheid in eigen hand”, gaat Tiggeloven
verder. “Bedrijven zijn uiteraard verzekerd tegen
brand en schade. Dat biedt echter geen honderd
procent garantie: verzekeraars keren niet altijd
uit na een brand. Verzekeraars stellen dus veel
eisen aan brandpreventie en veiligheid. Wij
gaan een stap verder: we helpen onze
opdrachtgevers te voldoen aan de polisvoorwaarden. Zo sluit je risico’s uit”
VST Fire Solutions bouwt innovatieve sprinklerfabriek
VST Fire Solutions is een snelgroeiende organisatie, die de ambitie heeft om een bepalende speler te zijn op de
Europese markt waar het gaat om brandveiligheid. Het bedrijf investeert een bedrag van ruim 22,5 miljoen euro
in de bouw van een fabriek waar op industriële wijze sprinkler-leidingen worden geproduceerd, maar ook prefab
pompkamers en sprinklertanks met robots worden gebouwd.
Tiggeloven daarover: “Door componenten vooraf te produceren en op de bouwplaats razendsnel in elkaar te
zetten, wordt het mogelijk om sneller, betaalbaarder, duurzamer en gevarieerder te bouwen.”
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Hiltra Barneveld B.V.
Compagnieweg 14-16
3771 NH Barneveld
E: info@hiltra.com

Eurofins

Hiltra verzorgt veilige
opslag
Hiltra Barneveld BV bestaat al ruim veertig jaar.
Het bedrijf is uitgegroeid tot een toonaangevende
partij op het gebied van o.a. opslag van gevaarlijke
stoffen. Voor het nieuwe laboratorium van Eurofins
plaatste Hiltra een inpandige PGS 15 opslag. Niek
Brouwer vertelt erover.
“Het gaat om een gecompartimenteerde
Megasaver™ opslagvoorziening. In totaal is hij
tien meter breed, twee meter veertig diep en twee
meter zestig hoog. Er zijn vier compartimenten van
verschillende afmetingen, die ieder afzonderlijk
conform de PGS 15 richtlijn zestig minuten
brandwerend zijn.”
Verzonken in de vloer
Volgens Brouwer is het bijzonder dat de
opslagvoorziening verzonken is in de vloer van het
gebouw. “Omdat bij dit soort opslag een lekbak
verplicht is, kon zo een drempelvrije toegang
gerealiseerd worden.
Bigsaver®
Verder is de Megasaver™ uitgevoerd met o.a. ATEX/
explosieveilige verlichting en ventilatie, zijn de
deuren zelfsluitend en zijn er standaard
brandveilige be- en ontluchtingsroosters aanwezig.
Door de afwerking van sandwichpanelen is het een
fraai en strak, maar bovenal veilig geheel.” Buiten
het gebouw plaatst Hiltra tevens een Bigsaver®
gasflessenopslag.
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Een nieuwe Lidl op
een oude locatie
Net iets anders dan anders
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De nieuwe Lidl is 15
december geopend.
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‘Het was de bedoeling dat de winkel
voor de kerst zou openen en dat is gelukt’

Naast en tegenover de nieuwe

Lidl in Beilen staan een modern
gemeentehuis en een nog jong
appartementencomplex. De nieuwe
supermarkt, die gebouwd is op een
voormalig parkeerterrein, sluit qua
uitstraling aan bij deze gebouwen
en ziet er daarom net iets anders uit
dan de meeste Lidl supermarkten.
De realisatie van de nieuwe Lidl
supermarkt in Beilen kwam tot stand in
een bouwcombinatie tussen
Aannemersbedrijf Bramer BV en Ter Steege
Bouw Vastgoed. Voor Lidl heeft BA32 het
ontwerp gemaakt en CIBIS bouwadviseurs
de constructie. Lidl heeft de bouw van haar
supermarkten zo veel mogelijk
gestandaardiseerd. Hierdoor is bijna elk
detail in de bouw en afbouw vastgelegd
in de Lidl-standaard. Werkvoorbereider
Ronald Oldenhuis van Bramer: “Aan de
buitenkant toont deze Lidl wat anders dan
de meeste Lidl-winkels. In die zin is het
geen standaard-Lidl. Door te kiezen voor
andere stenen en metselwerk sluit het
gebouw goed aan op de aansluitende en
tegenoverliggende panden. De
installaties, de dakranden, deze zijn
allemaal volgens de standaard van Lidl
uitgevoerd. Er moeten altijd wel wat details
aangepast worden, maar hoe materialen
toegepast moeten worden staat vast.”

Veel metselwerk
Bij de bouw van een Lidl hoeft een
aannemer relatief weinig uit te vinden en
op te lossen. Er is al veel ervaring en kennis
aanwezig waar gebruik gemaakt van kan
worden. Bovendien is dit niet de eerste Lidl
voor Bramer en ook een deel van de andere

De nieuwe supermarkt is gebouwd
op een voormalig parkeerterrein.
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betrokken partijen hebben al meerdere
Lidl’s gebouwd. Bramer werkt op dit
moment ook aan een Lidl vestiging in
Dronten die in 2022 opgeleverd zal
worden. Het pand in Beilen bestaat uit
twee verdiepingen. Op de bovenverdieping
bevinden zich onder andere de
kantoor- en installatieruimte en de kantine.
“In dit pand zit heel veel metselwerk, voor
de visuele aansluiting op de panden om de
winkel heen. De sfeer en uitstraling passen
nu goed bij de directe omgeving.”

Op het gebouw liggen zonnepanelen.

Duurzaamheid als vanzelfsprekendheid
Bij Lidl is duurzaamheid al een tijd
vanzelfsprekend. Ook op dit gebouw liggen
zonnepanelen, een deel van het dak is
bedekt met mossedum en op het
parkeerterrein staan laadpalen voor de
bezoekers. De winkel is 15 december
geopend. “Bij een nieuwbouw van een
supermarkt is er minder tijdsdruk dan bij
een verbouwing, wat bij Lidl ook veel
voorkomt. Bij een verbouwing mag een
winkel niet meer dan twee weken gesloten
zijn, dat speelt natuurlijk niet bij
nieuwbouw. In Beilen was het wel de
bedoeling dat de winkel voor de kerst zou
openen en dat is gelukt. Het pand is begin
december opgeleverd en de winkel is
midden december geopend.”

‘De sfeer en
uitstraling passen
goed bij de
directe omgeving’

Opdrachtgever
Lidl Nederland GmbH, Huizen
Ontwikkelaar
Ontwikkelingsmaatschappij De
Wever, Vriezenveen
Architect
BA32, Heerenveen
Constructeur
Cibis Bouwadviseurs, Almelo

Bouwcombinatie
Aannemersbedrijf Bramer BV,
Vriezenveen
Bouwcombinatie
Ter Steege Bouw Vastgoed,
Hardenberg
E- en W-installaties
Probis Nederland, Beilen

Afbouw
TE-El Afbouw, Hoogeveen
Bouwprogramma
Nieuwbouw Lidl
Bouwperiode
April 2021 – december 2021
Bruto vloeroppervlakte
1.822 m2

Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen
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De supermarkt sluit qua uitstraling
aan op de omringende gebouwen.

Uw partner
in droge
afbouw

Systeemplafonds, scheidingswanden en verlichting
Zoekt u een betrouwbaar afbouwbedrijf die van uw casco ruimte in korte tijd een
comfortabel kantoor, een stijlvolle spreekkamer, of praktische winkel maakt? Dan bent
u bij TE-EL Afbouw aan het juiste adres.
We hebben jarenlange ervaring in het snel en efficiënt leveren en monteren van
systeemplafonds, scheidingswanden en verlichting. Met TE-EL Afbouw kiest u voor:
•
•
•

Goed advies
Snelheid en efficiëntie
Flexibiliteit

•
•

Kwaliteit
Eén aanspreekpunt

Kortom; TE-EL Afbouw is uw professionele partner in droge afbouw. Wilt u weten wat
TE-EL Afbouw voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op, we helpen u
graag!

Morsestraat 9
7903 BK Hoogeveen
0528-277566
info@te-el.nl

Afbouwervaring bij Lidl
“Wij doen afbouwmontage bij Lidl-vestigingen sinds 2012 en zijn inmiddels de 100 wel gepasseerd.” Aan het
woord is Rutger Bredewold, directeur van TE-EL Afbouw BV in Hoogeveen.
“Bij de Lidl in Beilen hebben we metal stud tussenwanden gemonteerd en vervolgens sausklaar afgewerkt zodat
de schilder vlot door kan. We monteerden de wanden tussen de winkel en het magazijn, maar ook de
scheidingswanden op de bovenverdieping: het kantoor en de kantine. Daarnaast hebben we de systeemplafonds
geleverd en gemonteerd. In grote lijnen is het werk standaard, soms zijn er wat aanpassingen nodig. De afbouw
van deze Lidl was vrij eenvoudig. Het is nieuwbouw en in de winkelruimte zelf zit geen systeemplafond.
We doen vaak afbouw bij Lidl-vestigingen en je komt vervolgens vaak dezelfde partijen tegen op de bouw. Dus je
kent elkaar en dat werkt positief in zo’n project. Hoofdaannemer Bramer BV was nieuw voor ons. Deze aannemer
heeft ook veel ervaring met supermarkten en dat merk je. De samenwerking verliep soepel. Bij de afbouw van
supermarkten is de planning strak. Bij de nieuwbouw in Beilen viel dat mee, maar bij een verbouw moet het heel
snel. En dat doen we dan ook.”
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85 ton staal
Tasche Staalbouw uit Albergen kan de
staalconstructies van meerdere Lidl-vestigingen
op zijn conto schrijven. Projectleider Ton Oude
Voshaar: “Voor Bramer BV doen we sowieso alle
Lidl-vestigingen. De Lidl in Beilen is een redelijk
grote vestiging met een bovenverdieping waar
kantoorruimte en kantine zijn gevestigd. Wij hebben
de hoofddraagconstructie geproduceerd, geleverd
en gemonteerd. Dat ging om 85 ton
constructiemateriaal.”
“Wat wij in onze werkplaats maken, gaat eerst naar
de conserveerder. Vervolgens is het in verschillende
vrachten naar de bouw gegaan. Eerst de kolommen
voor het hele gebouw, vervolgens de regels. Daarna
de verdiepingsvloer van het kantoor en weer later
het dakvlak van het kantoor en van de hele winkel.
Lidl heeft veel standaard details. In de
engineering doen we soms voorstellen dat een
montage op een andere manier beter kan en dat
wordt dan doorgaans overgenomen. Het hele
project is mooi chronologisch en zonder problemen
verlopen.”
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Het cultuurcentrum
is ook in esthetisch
opzicht een aanwinst
voor Etten-Leur.
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Alles komt samen in de nieuwe
multifunctionele Nobelaer
Etten-Leur is modern cultuurhuis rijker
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‘Achter de moderne uitstraling van het gebouw
gaan heel wat technische snufjes schuil’
Net voor de feestdagen vond de oplevering van de Nobelaer in Etten-Leur

plaats. Voor hoofdaannemer Bouwbedrijf Vrolijk uit Breda en alle andere
partijen die bij de bouw van het moderne multifunctionele centrum in
hartje Etten-Leur betrokken waren, was dit een feestelijk moment. “Dit is
echt een geweldige aanwinst voor alle mensen in Etten-Leur en de regio
daaromheen”, vertelt projectleider Fons Laurijssen.

Het terrein van het oude zwembad de
Banakker aan de Parklaan in het moderne
centrum van Etten-Leur heeft, naast het
nieuwe zwembad, plaatsgemaakt voor
cultuurcentrum de Nobelaer. In het
complex bevinden zich naast een grote
theaterzaal en gezellige huiskamer (foyer)
tal van voorzieningen voor culturele

vorming en educatie voor jong en oud. Ook
de bibliotheek met een aparte leeszaal
(stilteruimte) maakt onderdeel uit van
het multifunctionele cultuurhuis. “Mooi
om te zien hoe wij hier als bouwteam in
anderhalf jaar tijd zo’n fantastisch project
hebben kunnen realiseren. Een voorziening
waarvan je ook letterlijk kunt zeggen dat

alles samenkomt en tot in detail klopt”,
vertelt Fons.

Voorziening voor brede doelgroep
De grote zaal met 500 zit- of 700
staplaatsen staat feitelijk symbool voor
het doordachte ontwerp van de Nobelaer.
“Door de grotendeels inschuifbare tribunes
is deze theaterzaal ook voor andere
culturele en educatieve activiteiten te
gebruiken. Datzelfde idee zit achter de
sfeervolle huiskamer waar alle bezoekers
gebruik van kunnen maken. De diversiteit
aan doelgroepen waarvoor de Nobelaer
gebouwd is, stelde ons in bouwkundig
opzicht hier en daar voor interessante
uitdagingen. Een ruimte waar
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bijvoorbeeld drumlessen of zanglessen
gegeven worden, mag geen overlast geven
aan bezoekers die een lezing of
voorstelling elders in het gebouw bijwonen
of die in de stilteruimte rustig een boek
willen lezen. Echt mooi om te zien hoe
over al dit soort zaken goed is nagedacht
en hoe we dit met elkaar uiteindelijk tot dit
prachtige totaalconcept hebben weten te
brengen.”

Specifieke aandachtspunten
Het bouwen van de Nobelaer was volgens
de projectleider in meerdere opzichten
een bijzonder project voor Bouwbedrijf
Vrolijk. “Wij zijn met name gespecialiseerd
in utiliteitsbouw en de bouw van grote
logistieke centra. Hier kregen wij te maken
met externe specialisten voor bijvoorbeeld
theatertechniek en akoestiek. Achter de
moderne uitstraling van het gebouw en de
stijlvolle warme inrichting, gaan heel wat
technische snufjes schuil. Eén van die
details is de verwarmde oprit bij het
laaddock - waar technici voor iedere
theatervoorstelling hun apparatuur en
decorstukken kunnen lossen en laden zodat deze in de wintermaanden altijd
ijsvrij is.”

Optimaal toegankelijk voor
mindervaliden
Een ander belangrijk aspect bij de realisatie
van de Nobelaer was een goede
toegankelijkheid voor mindervaliden. Het
uit twee verdiepingen bestaande gebouw
met een vloeroppervlak van circa 4800 m²,
is vanaf de entree tot en met alle
afzonderlijke ruimtes rolstoelvriendelijk.
“Het pand voldoet aan alle eisen van de
ITS-certificering (Integrale Toegankelijkheid Standaard). Er bevinden zich dus geen
drempels in het gebouw, er zijn extra brede
deuren toegepast en de bovenverdieping
is via een lift bereikbaar. Iedereen kan dan
ook nu en in de toekomst optimaal
genieten van alle faciliteiten in dit
multifunctionele cultuurhuis.”

‘Het pand is vanaf
de entree tot en met
alle afzonderlijke
ruimtes
rolstoelvriendelijk’
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Externe specialisten voor bijvoorbeeld theatertechniek en
akoestiek hebben meegewerkt aan de bouw.
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De grote zaal beschikt over
500 zit- of 700 staplaatsen.
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Naast een grote theaterzaal en gezellige huiskamer (foyer)
bevinden zich tal van voorzieningen voor culturele vorming
en educatie voor jong en oud in het complex.
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BINK Groep en KIN: Samen sterk in
installatiewerk!
In de praktijk blijkt dat de moderne werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties steeds meer
met elkaar verweven zijn. Bij BINK Groep uit Sprundel en KIN Installatietechniek uit Rijen ontstond daardoor
steeds meer het gevoel dat samenvoeging van beide bedrijven een prima optie zou zijn. Vanaf 1 januari 2022
maakt KIN Installatietechniek dan ook onderdeel uit van de BINK Groep.
Waar KIN Installatietechniek al jarenlang gespecialiseerd is in het verzorgen van de complete
werktuigbouwkundige installaties in de utiliteitsbouw, richt BINK Elektro zich op de elektrotechnische
installatie voor dit soort projecten. “Ik kom John met zijn collega’s van BINK dus vaak tegen en wij hebben
inmiddels al bij diverse projecten samen opgetrokken. Dat was ook bij de bouw van de Nobelaer in EttenLeur het geval. Met KIN erbij wordt de marktpositie van de BINK Groep als totaalinstallateur nog sterker”,
stelt Johan.

Veelomvattende technische installatie
Bij de bouw van de cultureel centrum de
Nobelaer in Etten-Leur namen BINK en
KIN gezamenlijk het complete
installatiewerk voor hun rekening. “Het
gaat in zo’n multifunctioneel gebouw om
een zeer uitgebreide en complexe
installatie die via een gebouwbeheersysteem te besturen is. Van verlichting tot
ventilatie, van verwarming tot koeling en
van een datanetwerk tot
beveiligingsinstallaties. Als je alleen al
kijkt naar de twee loopbruggen in de grote
zaal met ieder ruim 200 aansluitpunten
voor theatertechniek, dan geeft dat wel
aan dat dit voor ons een mooi en
omvangrijk project was”, aldus John.
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Glasoplossingen voor
optimaal comfort
Mview+ is gespecialiseerd op het gebied van unieke
glasoplossingen om een optimaal woon- en
werkcomfort te realiseren. De transparante
producten van Mview+ zijn speciaal ontwikkeld om
uitdagingen met geluid, isolatie of lichttoetreding
op te lossen voor zowel nieuwbouw-, renovatie, als
transformatieprojecten.
Het familiebedrijf uit Tiel heeft het volgens
operationeel manager Jelle van Maarseveen met
name druk met projecten waarbij duurzaamheid
en transformatie een grote rol spelen. “Goede
voorbeelden hiervan zijn onze achterzetramen en
Silent-Air geluidsschermen. Dit zijn
comfort verhogende voorzieningen voor extra
isolatie en geluidreductie.” Voor multifunctioneel
centrum de Nobelaer in Etten-Leur maakte en
monteerde Mview+ een tochtportaal bij de entree.
“De automatische schuifdeuren hangen aan het
glas. Dat zorgt voor een optimale transparantie.
Daarnaast hebben wij bij dit project de
schuifloketten voor de kaartverkoop en een glazen
vitrinewand ontworpen, gemaakt en gemonteerd.
Wij deden dit in opdracht van Bouwbedrijf Vrolijk”,
aldus Jelle.

Mview+ is dé specialist op het gebied van unieke
glasoplossingen voor een optimaal woon- en
werkcomfort
Het Eek 5B | 4004 LM Tiel
+31 344 44 60 00 | www.mviewplus.nl
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Huijbregts Civiele
Aanneming is
gewaardeerd
bouwpartner
“Bij vrijwel ieder bouw- en infrastructureel
project komen de specialisaties van ons
bedrijf van pas. Zo ook bij de bouw van
multifunctioneel centrum de Nobelaer in
Etten-Leur”, vertelt Jan Luteijn. Hij was als
uitvoerder van Huijbrechts Civiele Aanneming
bij dit project betrokken.
Het bedrijf uit Zundert is gespecialiseerd in
alle loon- en grondwerken, precieze landbouw
en civiele werkzaamheden. “Bij de Nobelaer
zijn wij gestart met het uitgraven van de
bouwput en het creëren van een stabiele
ondergrond voor de boorstelling.
Fundering
Daarnaast hebben wij de sleuven voor de
fundering gegraven en de fundering
aangevuld. Tevens hebben wij de riolering van
het complex aangesloten op het hoofdriool
en als laatste hebben onze mensen de
laad- en losruimte achter het podium van de
grote zaal voorzien van betonstenen
dikformaat bestrating. Kortom, ook hier
kwamen veel van onze specialisaties weer
prima van pas”, aldus de uitvoerder.
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De grote zaal staat feitelijk symbool voor
het doordachte ontwerp van de Nobelaer.
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TONEELINRICHTING DE NOBELAER
UITGEVOERD DOOR:
foto ter illustratie

www.rondegroottheatertextiel.nl
info@rondegroottheatertextiel.nl
+31(0)182-616310

Theaterinrichting voor een hooggeëerd publiek
Ron de Groot Theatertextiel en Toneelinrichting uit Waddinxveen heeft in de grote theaterzaal van multifunctioneel
centrum de Nobelaer in Etten-Leur bijna 1 kilometer, eigen kwaliteit, Sonata Theatervelours verwerkt. “De komende
maanden komen daar zeker nog de nodige meters bij, want wij hebben ook de opdracht gekregen om alle andere
ruimtes te voorzien van ons hoogwaardige Theatertextiel”, vertelt operationeel manager Nienke Walet.
Het bedrijf uit Waddinxveen maakt, levert en monteert alle materialen die nodig zijn voor een voorstelling, zowel
voor professionals als voor amateurs. “Daarbij richten wij ons op de sectoren cultuur, zoals o.a. theater en
concertzaal, educatie en dans. Denk aan railsystemen, theatergordijnen, podiumdelen en dans- en balletvloeren.
Vrijwel alles wat wij leveren wordt door ervaren eigen personeel geproduceerd in onze hout- aluminium- en staalwerkplaatsen en inpandig confectieatelier. Alles uiteraard volgens de normeringen op het gebied van bijvoorbeeld
(brand)veiligheid en duurzaamheid. Daarmee onderscheiden wij ons echt in de markt”, vertelt Walet.
Ron de Groot Theatertextiel en Toneelinrichting verzorgt tevens akoestische oplossingen en maatwerkadvies op
locatie. “Ook bij de Nobelaer hebben wij alle theatergordijnen op locatie gemonteerd en afgezoomd. Alleen zo weet
je dat ze perfect op lengte zijn. Daarnaast hebben wij in deze nieuwe zaal demontabele manteauxvakken bekleed
en een demontabel prosceniumkaderfries geleverd. Het maatwerk voordoek is in een door de opdrachtgever
gewenste kleur ingeverfd. Het is alles bij elkaar een prachtig geheel geworden aldus Nienke.”
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DSK Schilderwerken
zet de Nobelaer strak
in de lak
Het nieuw multifunctioneel centrum de Nobelaer
in Etten-Leur is van binnen stevig onder handen
genomen door de vakschilders van DSK
Schilderwerken. Het schildersbedrijf uit Zwijndrecht
richt zich op ambachtelijk schilderwerk, wand- en
plafondafwerking en houtrotherstel. “Wij werken
veelal voor grotere utiliteitsbouwprojecten, voor
woningstichtingen, VVE’s en ook voor particuliere
klanten”, vertelt eigenaar Harold Lagendijk.
Bouwbedrijf Vrolijk, de hoofdaannemer bij de bouw
van de Nobelaer, neemt DSK Schilderwerken vaker
in de arm. “Het binnenschilderwerk van de
Nobelaer was voor ons een flinke klus. Wij
hebben alle kozijnen en plinten afgelakt, de
wanden voorzien van vliesbehang en daarna
gesaust en een aantal wanden zijn door ons
voorzien van exclusief Vescon behang. Tevens
hebben wij alle plafonds en het leidingwerk dat in
het zicht blijft zwart (Ral 9005) gespoten. Daarnaast
hebben wij diverse houten wanden voorzien van
een brandwerende coating.”
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Opdrachtgever
Gemeente Etten-Leur
Bouwmanagement
Stevens van Dijck, Zoetermeer
Architect
Architectenbureau Ten Bras Westinga,
Amersfoort
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda
Funderingspalen
Jacbo Nederland BV, Oosterhout
Staalconstructie
Buchinhoren BV, Hoge Zwaluwe
W-installateur
KIN Installatietechniek, Rijen
E-installateur
BINK Groep, Sprundel
Gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout
Theaterinrichting
Ron de Groot, Waddinxveen
Glasoplossingen
Mvieuw+, Tiel
Loon-en grondwerken
Huijbrechts Civiele Aanneming, Zundert
Schilderwerken
DSK Schilderwerken, Zwijndrecht
Bouwprogramma
Cultuurcentrum met bibliotheek, concertzaal,
theater en muziekstudio
Bouwperiode
Juni 2020 – januari 2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 5.150 m2
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Hercuton realiseert turn-key
bedrijfshal VDH Solar
Industriebouw • januari 2022 • 78

IB

Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Hercuton & Visie Architecten

De nieuwbouw krijgt een
vergelijkbare uitstraling
als de bestaande bouw.
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‘Het gebouw is relatief eenvoudig op te
splitsen in twee afzonderlijke gebouwen’
In 2020 bouwde Hercuton een bedrijfsruimte met kantoor voor VDH Solar aan de Finlandlaan in Hazerswoude-

Dorp. Het bedrijf groeide zo rap dat het pand al snel te klein werd. Om die reden realiseert Hercuton momenteel
een uitbreiding, waarmee de oppervlakte van het magazijn wordt verdubbeld. Daarmee is VDH Solar klaar om
verder te groeien.
“De eerste fase is naar volle
tevredenheid afgerond, vandaar dat VDH
Solar ons ook wist te vinden voor de
uitbreiding”, vertelt Ron Drijver,
commercieel manager bij Hercuton.
“De onderneming kreeg de kans om de
naastgelegen grond te kopen, ze hebben
toen besloten om meteen de noodzakelijke
uitbreiding te bouwen. Visie Architecten
uit Monster was al betrokken bij de eerste
fase en ook voor de tweede fase hebben zij
het ontwerp gemaakt.”

Met de blik op de toekomst
De nieuwbouw krijgt een vergelijkbare
uitstraling als de bestaande bouw, zodat
het oogt als één geheel. “Tegelijkertijd
was het belangrijk dat de panden allebei
een eigen identiteit hebben. VDH Solar
denkt vooruit en wil de mogelijkheid open
houden om in de toekomst afstand te doen
van beide panden. Vandaar dat besloten is
de gebouwen, die zes meter van elkaar zijn
verwijderd, via twee corridors met elkaar
te verbinden. Mocht VDH Solar ooit het

pand verlaten, dan is het geheel relatief
eenvoudig op te splitsen in twee
afzonderlijke gebouwen. Bij de bouw wordt
daar al rekening mee gehouden.”

Hybride constructie
De bedrijfshal van circa 4.100 m² is
voorzien van een mezzaninevloer (voor het
kantoor) van circa 2.500 m² en een laadkuil
van 760 m² met vier docks. “De docks zijn
op ons advies iets langer gemaakt, ruim
drie meter, in verband met de langere
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laadklep van de vrachtwagens en de
manier van laden en lossen. Er is verder
gekozen voor een volledig prefab betonnen
constructie en dakplaten. De gevels van de
bedrijfshal worden uitgevoerd met zwarte,
stalen sandwichpanelen.” Het kantoor
krijgt een kenmerkende loft architectuur:
grote ruimtes, hoge plafonds, veel licht en
de installaties in het zicht.

Een duurzaam pand
Uiteraard is het pand van de leverancier
van zonnepanelen duurzaam. “Zonder
bijkomende maatregelen voldoet ons
bouwconcept sowieso aan de eisen voor
het BREEAM-NL Good certificaat. Het
gebouw is bovendien all-electric. Het is
de bedoeling dat het grootste deel van de
energie opgewekt wordt via de
zonnepanelen die op het dak komen te
liggen. Bij dit project zit de uitdaging
met name in de gedegen voorbereiding,
waarbij we vanuit onze kennis en ervaring
actief hebben meegedacht over hoe we de
wensen van VDH Solar op de economisch
meest optimale manier konden realiseren.
Om de benodigde materialen tijdig te
kunnen bestellen, moesten er tijdig
knopen worden doorgehakt en dat is ook
gebeurd. Als je zoals hier op voorhand alles
goed regelt, is bouwen feitelijk niet meer
dan een logistieke afhandeling.”
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Vernieuwd hotelconcept
brengt optimale
natuurbeleving dichtbij
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Ter Zand is een
luxueus, kleinschalig
en eigenzinnig
boutiquehotel.
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De locatie aan de Hogeweg ligt op loopafstand van de Zeepeduinen.

Burgh-Haamstede • Boutiquehotel Ter Zand

‘Het is een bouwpakket, dus in theorie
weer uit elkaar te halen en te verplaatsen’
Tussen Burgh-Haamstede en Westenschouwen vormt de Hogeweg een lint dat uiteindelijk als Steenweg eindigt

aan het strand. Ter hoogte van de Bosweg lag tot vorig jaar de oude, vervallen manege Lisiduna. De stallen en
paardenbakken hebben plaatsgemaakt voor Boutiquehotel Ter Zand, dat begin dit jaar de deuren opende op deze
prachtige Zeeuwse locatie.

“Naast hotelsuites, restaurant en een
riante entree ontwierpen we ook
zogenaamde Garden Suites”, vertelt
directeur Benno van Luttikhuizen van
architectenbureau Kort Geytenbeek uit
Zierikzee. Die Garden Suites zijn geen
vakantiehuisjes, maar losse hotelsuites
gelegen in het groen. “We wilden voor de
gasten de optimale natuurbeleving
creëren. Gasten en bezoekers van de
Garden Suites maken gebruik van alle
faciliteiten van het hotel, maar verblijven
en recreëren in de natuurlijke omgeving.
Het zijn echte suites, zonder keuken en
met minder noodzakelijke verkeersruimte
dan een vakantiebungalow.” Al die ruimte
blijft over voor natuur.

enerzijds aansluiten op het historische lint
en anderzijds de natuurbeleving van het
duinlandschap optimaliseren. Dat leidde
tot twee elkaar versterkende identiteiten
op één locatie. De hotelgebouwen,
ontworpen met een knipoog naar de

historische context, richten zich op de
Hogeweg. De eigentijdse Garden Suites
achter het hotel kregen veel glas om de
relatie binnen-buiten maximaal te maken
voor de optimale natuurbeleving.”

Goede relatie met opdrachtgever
Ter Zand is een luxueus, kleinschalig en
eigenzinnig boutiquehotel, beheerd in
combinatie met het nabijgelegen Grand
Hotel Ter Duin. Zo kwam Kort Geytenbeek
ook aan de ontwerpopdracht, aldus Van
Luttikhuizen. “Wij waren in 2010 betrokken
bij de realisatie van het Grand Hotel.
Regelmatig belt opdrachtgever DPP
Vastgoed Groep als ze een architect nodig
hebben, ook voor Ter Zand.” Kort
Geytenbeek Architecten is al meer dan 35
jaar actief in de recreatiesector. Ze hebben
dus veel ervaring met het ontwerpen van
hotels en vakantieparken.

Historie en beleving
De locatie aan de Hogeweg, in de zomer
vooral gebruikt door fietsers en
wandelaars, ligt op loopafstand van de
Zeepeduinen. “We wilden de ontwikkeling
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Boetiekhotel Ter Zand • Burgh-Haamstede

Geclusterd en demontabel
De tweeëndertig Garden Suites en hun directe omgeving zijn
ontworpen in samenwerking met landschapsarchitect Buro
Ruimte & Groen uit Borssele. “Ook de naam Garden Suite
ontstond tijdens die samenwerking”, zegt Van Luttikhuizen.
“Gaandeweg het proces besloten we de suites te clusteren om
meer ruimte voor de natuur over te houden. We bedachten de
verschillende types en tekenden die geschakeld aan elkaar.”
De Garden Suites werden zo ontwikkeld dat ze in twee prefab
delen konden worden aangereden. “Dat konvooi passeerde
elke keer ons kantoor, dus telkens als er twee vrachtwagens
langskwamen wisten we: daar gaat er weer één!” In de chaletbouw stuurt Kort Geytenbeek op het demontabel maken van
dergelijke elementen. “Het is een bouwpakket, dus in theorie
weer uit elkaar te halen en te verplaatsen.” Hotel Ter Zand werd
gebouwd door Van den Nieuwendijk Bouw uit Stellendam. “We
leverden het project in april dit jaar op. Mooi op tijd, zodat het
hotel in de zomer al volop kon draaien.”

‘Mooi op tijd, zodat het hotel in
de zomer al volop kon draaien’

Industriebouw • januari 2022 • 86

Projectontwikkelaar
Dpp Vastgoed Groep, Zierikzee
Landschapsarchitect
Buro Ruimte & Groen, Borssele
Architect
Kort Geytenbeek architecten, Zierikzee
Bouwkundig aannemer hotelgebouwen
Van Den Nieuwendijk Bouw BV, Stellendam
Bouwkundig aannemer suites
Barli Bouwsystemen, Uden
Bouwprogramma
Bouwen Boutiquehotel Ter Zand waarin 49
hotelsuites, 32 vrijstaande Garden Suites,
lounge en ontbijtzaal
Bouwperiode
Januari 2020 - april 2021
Bruto vloeroppervlakte
ca. 2.700 m2 (hotelgebouwen) en ca. 1.900 m2
(garden suites)

Burgh-Haamstede • Boetiekhotel Ter Zand
De Garden Suites zijn losse hotelsuites gelegen in het groen.

Transformatie Witte Villa naar MBO • Arnhem

De Witte Villa is en blijft
een uniek gebouw.
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Transformatie Witte Villa tot
onderwijslocatie en kantoren
ROC Rijn IJssel
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Transformatie Witte Villa naar MBO • Arnhem

‘Bij een transformatie en renovatie kom je
altijd zaken tegen die anders zijn dan gedacht’

Het voormalige hoofdkantoor van AKZO Nobel besloeg de Witte Villa in Arnhem en de onderste vier

bouwlagen van de naastgelegen Toren C2. ROC Rijn IJssel gaat deze gebouwen huren en benutten voor
huisvesting van 1.800 studenten aan het cluster Creatieve Industrie en 200 medewerkers van de Centrale
Stafdiensten en het College van Bestuur.

Bij de aanbesteding kwam een goede
bekende van ROC Rijn IJssel bovendrijven:
“In eerste instantie kregen we opdracht
voor engineering van het definitief
ontwerp tot technisch- en uitvoeringsgereed ontwerp”, legt teamleider Patrick
Wissink van Binx Smartility uit.
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“Vervolgens mochten we ook de
realisatie doen.” In de toren zijn sinds
december 2021 de theorie- en praktijkruimtes in gebruik. In april gaat het ROC
ook de getransformeerde villa gebruiken:
praktijk- en lesruimtes op de begane grond
en eerste verdieping en kantoorruimten op

de tweede en derde verdieping.

Complexe opdracht
Bij transformatie en renovatie zit de
uitdaging in het feit dat je in een bestaand
gebouw werkt. “De toren is van 1960 en de
villa van 1990. Je komt altijd zaken tegen

Arnhem • Transformatie Witte Villa naar MBO
die anders zijn dan gedacht. Bovendien werd boven in de toren
gewoon
doorgewerkt tijdens onze uitvoering. Dat vroeg om slimme aanpassingen.” Een opvallende ingreep in de toren was het creëren
van een centraal trappenhuis van de begane grond tot de derde
verdieping. “Een deel van de vloeren moest eruit. Daar zaten
balken met voorgespannen wapening die we daarvoor moesten
inzagen.” Al met al een bijzonder project. “Zeker de Witte Villa was
én is een zeer complex, maar vooral prachtig gebouw.”

Cum laude
Binx Smartility, acht jaar geleden ontstaan na samengaan van
aannemer WAM&VanDuren en installateur WSI installatietechniek,
levert - uitzonderlijk binnen Nederland - desgewenst het complete
plaatje: engineering, bouw, installatie en onderhoud. Zelfs
schoonmaakdiensten worden aangeboden. “Voor het ROC
proberen we onderwijsconcepten optimaal tot hun recht te
doen komen.” Daarin slaagt Binx cum laude, net als eerder bij de
engineering en realisatie van Tech Plaza op dezelfde campus: een
multifunctioneel gebouw voor leren, werken en ontmoeting.

‘Zeker de Witte Villa was én is
een zeer complex, maar vooral
prachtig gebouw’

Opdrachtgever
ROC Rijn IJssel, Arnhem
Bouwfysisch adviseur
DGMR Raadgevende Ingenieurs, Arnhem
Constructeur
Pieters Bouwtechniek BV, Zwolle
Architect
DP6 Architectuurstudio, Delft
Hoofdaannemer
Binx Smartility, Groenlo
Afbouw
Gévier Sanitairgroothandel, Nijmegen
Bouwprogramma
Verbouwen / transformeren De Witte Villa en
Toren C naar huisvesting de Cluster MBO Rijn
IJssel en het College van Bestuur van Rijn IJssel
Bouwperiode
2020 – 2021
Bruto vloeroppervlakte
18.000 m2

In de toren bevinden zich o.a. theorie- en praktijkruimtes,
die zijn sinds december 2021 in gebruik.
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Transformatie Witte Villa naar MBO • Arnhem

‘We gaan voor
een zo vlekkeloos
mogelijke afbouw’
Sanitairgroothandel Gévier - met zes
verkoopkantoren, twee showrooms en zo’n
twintig servicebalies verspreid over heel

Duurzaam Gévier
Als technische groothandel
gaan wij verder dan alleen de
meest duurzame logistiek. Of het
nu gaat om onze dienstverlening
of het assortiment, Gévier is dé technische groothandel met oog voor de
wereld.

Nederland - levert inmiddels ruim 75 jaar
badkamers, sanitair en zink voor de
professionele installatiemarkt. “Bijvoorbeeld
voor scholen en utiliteitsbouw maar ook voor
particuliere bouw, ook in dat geval dus via een
installatiebedrijf,” zegt accountmanager Marco
Leibfried van de vestiging in Doetinchem.
“De toren in Arnhem stond er al meer dan
zestig jaar, de Witte Villa ruim dertig jaar. Daar
moest nieuw sanitair in. Binx Smartility, een
gerespecteerde klant van Gévier, vroeg ons om
een offerte. Op basis van betrouwbaarheid,
leveringsperformances, de prijs en after sales
kregen we de opdracht. We zijn vervolgens in
samenspraak met Binx gaan kijken hoe we zo
efficiënt mogelijk konden leveren: op de juiste
plek en het juiste moment, in de juiste
hoeveelheid en op de juiste manier.”
Vertrouwde samenwerking
Met Binx Smartility - zowel bouwer als
installateur - bouwde Gévier tijdens meerdere
projecten een bijzonder prettige relatie op die
garant staat voor een zeer efficiënte
samenwerking, dankzij korte lijnen en
onderling begrip en respect. “Samen pakken we
alles aan om de afbouw zo vlekkeloos mogelijk
te laten verlopen.”
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Arnhem • Transformatie Witte Villa naar MBO
Een opvallende ingreep in de toren was het creëren van een centraal
trappenhuis van de begane grond tot de derde verdieping.

Industriebouw • januari 2022 • 93

Huis van Roosendaal • Roosendaal

Huis van Roosendaal
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ondergaat metamorfose

Met 10.000 m² is
het stadskantoor
in Roosendaal een
omvangrijk project.
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Huis van Roosendaal • Roosendaal

‘Een constructief knelpunt was de verankering
van de bise soleil aan de vliesgevels’

Behoud van de bestaande basisstructuur was het uitgangspunt van de grondige renovatie van

het vijftig jaar oude stadskantoor van de gemeente Roosendaal. Van daaruit verrijst een modern
en energieneutraal gebouw met een open, licht en toegankelijk karakter. Eyecatcher is de nieuwe
glazen gevel met de uit witte verticale lamellen geconstrueerde brise soleil. De Brabantse bouwer
Heerkens van Bavel realiseerde dit omvangrijke werk.

“Dit is een project dat goed binnen onze
portefeuille past”, zegt Didier Pijnenburg,
projectmanager van Heerkens van Bavel.
“Een aantal jaar geleden hebben we de
keuze gemaakt om ons meer te gaan
richten op renovatie en transformatie. Een
qua omvang en werkzaamheden
vergelijkbaar werk is de recente
herontwikkeling van het Vroom &
Dreesman pand in Eindhoven. Ook daar
hebben we het bestaande gebouw volledig
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gestript en vervolgens voorzien van een
nieuw jasje en inbouwpakket.”

Gedeelte nieuwbouw
Met 10.000 m² is het stadskantoor in
Roosendaal inderdaad een flink project.
Naast de renovatie van het bestaande
gedeelte is er een stuk nieuwbouw
gerealiseerd: een eenlaags vergadercentrum (circa 850 m²) en een atrium (750 m²),
dat de nieuwe publiekshal ruimtelijk ver-

bindt met de bovengelegen werkvloeren.
“We hebben de nieuwe constructie vrijwel
probleemloos kunnen aansluiten op het
bestaande pand. Alleen de verankering van
de brise soleil aan de vliesgevel was
constructief een lastig onderdeel. We
hebben extra zekerheid moeten inbouwen
om de valbeveiliging te kunnen
waarborgen. Daar zijn flink wat extra uren
in gaan zitten, maar wel met een mooi
markant gebouwonderdeel als resultaat.

Roosendaal • Huis van Roosendaal
Circulaire ambitie
Het streven van de gemeente is om zoveel
mogelijk circulair te bouwen. Tijdens de
sloopfase zijn materialen daarom zo
voorzichtig mogelijk verwijderd en
beoordeeld op geschiktheid voor verkoop
of hergebruik. “Hoewel de ambitie heel ver
ging, hebben we maar beperkt materialen,
waaronder gipsplaten en houten kozijnen,
kunnen hergebruiken. Vijftig jaar blijkt een
lange levensduur waardoor die uitdaging
vergroot wordt. Neem de brandslanghaspels, het idee was om die opnieuw te
gebruiken, maar ze zijn allemaal zwaar
afgekeurd.” Een eyecatcher is de houten
vloer in het restaurant en het vergadercentrum, welke is gemaakt van hergebruikte houten binnenkozijnen.

later dan de oorspronkelijke planning.
Er zijn daarvoor verschillende oorzaken
te noemen, maar de vele wijzigingen en
voortschrijdend inzicht vanuit de opdrachtgever hebben er ook zeker een belangrijke
rol in gespeeld. Onze neven- en onder-

aannemers verdienen een groot
compliment voor hun flexibiliteit ten
aanzien van het inpassen van al deze
wensen. Met elkaar hebben we een
prachtig gebouw neergezet.”

Met klimaatklasse A, een energiegebruik
van maximaal 50 kWh/m2 en
energieneutraliteit is het gebouw bovendien zeer energiezuinig.

Groot compliment
Inmiddels bevindt het project zich in de
afrondende fase. Op 11 februari staat de
oplevering gepland. “Dat is enkele weken

Het bestaande gebouw is volledig
gestript en voorzien van een nieuw
jasje en inbouwpakket.

‘We hebben de
nieuwe constructie
vrijwel probleemloos
kunnen aansluiten op
het bestaande pand’

Opvallend is de nieuwe glazen gevel
met de uit witte verticale lamellen
geconstrueerde brise soleil.
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E-FFiCIENT
BUILDINGS

SPIE, SPECIALIST IN
DE INSTALLATIEBRANCHE

Ook binnen is veelvuldig gebruik gemaakt van glas.

“WIJ ZIJN EEN
ESSENTIËLE
SCHAKEL
IN DE WERELD
WAARIN WE
WERKEN,
WONEN EN
LEVEN.”

e-fficient
buildings

Smart
city

Industry
services

Energies

SPIE is klaar om een voortrekkersrol te nemen bij de uitdagingen waar industrie, steden en maatschappij
op het gebied van energie en communicatie voor staan. Om mee te bouwen aan een toekomst die
duurzaam is ingericht voor generaties na ons.

SPIE, een gezamenlijke ambitie

www.spie-nl.com
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Creatief omgaan met beperkte ruimte
Als nevenaannemer voor de renovatie van het Huis van Roosendaal mocht SPIE Roosendaal het E-installatiewerk
voor haar rekening nemen. Het gebouw is onder meer voorzien van ledverlichting met daglichtregeling en
aanwezigheidsdetectie, een smartgrid systeem voor de data-aansluitingen en een toegangs- en beveiligingssysteem. 232 zonnepanelen op het dak voorzien het gebouw van de benodigde stroom.
Creatief denken en flink wat extra voorbereiding was nodig om aan de ontwerpeisen van de architect te kunnen
voldoen. Projectengineer Ramon Hoogendoorn: “Architecten willen tegenwoordig meer hoogte, maar er is ook
steeds meer techniek. Dat moet je wel kwijt kunnen. Hier is het plafond open, met een aantal hybride
plafondeilanden. In de beperkte ruimte daarboven moesten wij onze installaties maken. Dat bleek een probleem,
echter de architect hield vast aan zijn oorspronkelijke idee. We zoeken dan een oplossing, maar dat kost natuurlijk
extra tijd in het voortraject.”
De vele tussentijdse wijzigingen in combinatie met een korte doorlooptijd maakten het werk voor SPIE extra
uitdagend. Dat doet niets af aan het resultaat vindt Hoogendoorn. “Het is een supermooi project om mee bezig te
zijn. Samen met Heerkens van Bavel en Van Dijnsen zetten we hier een gebouw neer om trots op te zijn.”
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Slimme
gevelconstructie
minimaliseert
lekkagerisico
Beeldbepalend voor het gerenoveerde
stadskantoor is de uit witte verticale lamellen
opgebouwde brise soleil. Hierdoor kan de zon niet
direct naar binnen schijnen en het gebouw
opwarmen, terwijl het daglicht wel naar binnen kan.
Leebo Projects uit Nieuwkuijk kreeg de opdracht om
deze voorzetgevel te ontwerpen en produceren.
Met LeeFrame (een lichtgewicht, constructief
staalframe) als basis kunnen zij voor elk project een
maatwerkoplossing, met elk gewenst type
gevelbekleding, leveren. Jan Couwenberg, Hoofd
Calculatie en Verkoop: “De moeilijkheid zat hem
hier in de multifunctionaliteit van de gevel. Naast
zonwering heeft deze ook een onderhoudsfunctie:
de glazenwasser moet er veilig op kunnen werken.
In plaats van de in het ontwerp bedachte
ophanging door de glazen vliesgevel, hebben wij
voorgesteld om een zelfgedragen
voorzetconstructie te maken. Voordeel daarvan is
dat de vliesgevel compleet gesloten kan blijven, met
minder koudebruggen en lekkagerisico’s tot gevolg.”
De 480 geprefabriceerde gevelvlakken, opgebouwd
uit 1.827 elementen, zijn in slechts acht weken op
de bouw gemonteerd door Leebo.
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Al ruim 40 jaar zijn wij de ideale partner voor
al uw schoonmaak- en reinigingsbehoeften.

Terug naar een schone
basis
Na de sloopwerkzaamheden waren de reinigers
van Van de Sanden Specialistische Reiniging als
één van de eersten aanwezig op de bouwplaats van
het Huis van Roosendaal. “Wij zorgen ervoor dat de
gebruiker hier straks met een schone basis weer
kan beginnen”, vertelt directeur eigenaar Joep van
de Sanden. Het hele pand is door zijn medewerkers
grondig gereinigd, van de betonnen plafonds en het
Van de Sanden is een echt Tilburgs familiebedrijf,
vooral actief in de regio midden-Brabant. Onze
werkzaamheden zijn gericht op de zakelijke markt,
wooncomplexen en bouw gerelateerde schoonmaak
en reiniging.

gevelmetselwerk tot en met de kelder.
Een omvangrijke specialistische klus was het
verwijderen van de verf van alle betonnen
gebouwonderdelen. “Trappen, kolommen, wanden,

van de Sanden Specialistische Reiniging B.V. | Kranenberg 19 | 5047 TR Tilburg
E-mail: info@vandesanden.com | Tel: +013 571 88 89
Website: www.vandesanden.com

er was veel geschilderd in het pand. De architect
wilde dat terugbrengen naar het beton. Ruim 3.000
m2 hebben we gereinigd met afbijt. Vijf man is elf
weken bezig geweest met alle reinigingswerkzaamheden”, zegt Van de Sanden.
Het Tilburgse familiebedrijf, veertig jaar geleden
opgericht door Joeps vader Theo, profileert zichzelf
als een totaalpartner in schoonmaakonderhoud.
Zowel reguliere schoonmaak als specialistische
reiniging behoren tot het dienstenpakket. Met
zestig vaste medewerkers, aangevuld met een
kleine flexibele schil, bedienen ze hun klanten.
“Onze taak is zorgen dat het loopt, de klant moet er
geen omkijken naar hebben. Door de juiste mensen
op de juiste plek te zetten komen we tot het beste
resultaat”, aldus de jonge ondernemer.

Industriebouw • januari 2022 • 100

Roosendaal • Huis van Roosendaal

Het hele gebouw heeft een open, licht en toegankelijk karakter.

Opdrachtgever
Gemeente Roosendaal
Architect
Hans van Heeswijk Architecten,
Amsterdam
Hoofdaannemer
Heerkens van Bavel Bouw, Tilburg

Constructief adviseur
Van Rossum Raadgevende
Ingenieurs BV, Rotterdam
Installatie-adviseur
Nelissen Ingenieursbureau BV,
Eindhoven
W-installateur
Van Dijnsen BV, Breda

E-installateur
Spie, Roosendaal
Schoonmaakwerkzaamheden
Van de Sanden Specialistische
Reiniging, Tilburg
Gevelconstructie
Leebo Projects, Nieuwkuijk

Bouwdirectie
BBC Bouwmanagement BV, EttenLeur
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Frank is een Binck • Den Haag

Complexe bouw van bijzondere
landmark op de Binckhorst
In april 2024 staat de oplevering gepland
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Van bovenaf is goed te
zien hoe beeldbepalend het
project is voor de Binckhorst.
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Frank is een Binck • Den Haag
Een vooraanzicht van de nieuwbouw.
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Den Haag • Frank is een Binck

De herbouw van het gebouw van Van Klingeren is
de grootste verhuizing van een gebouw in Nederland

Een bijzondere landmark voor de nieuwe entree van de Binckhorst in Den
Haag wordt gerealiseerd door Stebru. Het project Frank is een Binck is
daarnaast ook door het team van Stebru ontwikkeld, in samenwerking met
Studio Leon Thier en HVE architecten.

“We zijn een ontwikkelende aannemer:
de ontwikkeltak van onze organisatie
heeft de ontwikkeling onder zijn hoede en
onze bouwtak heeft de realisatie van dit
project onder de pet”, verduidelijkt Danny
van Leeuwen. Samen met collega Eric van
Hoeve verzorgt hij de projectcoördinatie
van Frank is een Binck. Het project bestaat
uit twee bouwdelen: de nieuwbouw en
de wederopbouw van het Van Klingeren
paviljoen. “De onderste vier lagen van de
nieuwbouw, ook wel de Plint genoemd,
worden voorzien van commerciële
ruimten, met daarop aan één zijde
bouwdeel de Schijf (4e t/m 12e verdieping)
met 91 woningen. En aan de andere zijde
bouwdeel de Toren (4e t/m 22e verdieping)
met daarin 92 woningen. Op de begane
grond van het Van Klingeren Paviljoen
(VKP) zal horeca komen en daarop 22
woningen.”

Verschillende bouwsystemen
Met de aanvoer van de eerste
heistelling startte de bouw in oktober
dit jaar. In april 2024 staat de oplevering
gepland. De grootste uitdaging zit volgens
Van Leeuwen in de complexiteit van de
bouw, door de diverse bouwmethoden en
de koppeling van de verschillende
onderdelen met elkaar. “Het is een
bijzonder project door de verschillende
bouwsystemen die we gaan toepassen:
een prefab parkeergarage, de
staalconstructie van het Van Klingeren
paviljoen, de onderbouw en bouwdeel
Schijf die met wand- en breedplaten
worden gemaakt, en de Toren wordt
getunneld. Tot slot wordt er op de vierde
verdieping een daktuin gerealiseerd.”

jeugdherberg Ockenburg van architect
Frank van Klingeren: zijn gedachte bij het
oorspronkelijke ontwerp (een knooppunt
van ontmoetingen) wordt als drager
gebruikt in het ontwerp van de
nieuwbouw, maar heeft ook een link
met de combinatie van de verschillende
bouwaansluitingen. De herbouw van het
gebouw van Van Klingeren op de
Binckhorst is de grootste verhuizing van
een gebouw in Nederland. “De herbouw
van dit paviljoen is voor ons speciaal. Na
een zorgvuldige inventarisatie blijkt dat de
hele hoofddraagconstructie bruikbaar is en
gaat voldoen aan het huidige bouwbesluit
door onder meer koudebrugonderbreking
(neopreen). Voor de delen die we moeten
vervangen, gebruiken we staal dat er
zoveel mogelijk op lijkt. Verder v
erwerken we in het gebouw een kunstwerk
van architect Van Soest: Soest en Van
Klingeren werkten vroeger altijd samen.
Het kunstwerk is circa twintig bij vier
meter en is per binnenvaartschip al op
de Binckhorst afgeleverd. Dit wordt een
project op zich!”

Herbouw paviljoen
Frank is een Binck bestaat deels uit de

Ontwikkelaar
Stebru, Nieuwerkerk aan den IJssel

Ontwerp
Studio Leon Thier, Den Haag

Constructeur
S3, Zoetermeer

Realisatie
Stebru, Nieuwerkerk aan den IJssel

Ontwerp
HVE Architecten, Den Haag

Grondverzet
Bonneveld BV, Bunschoten

Bouwprogramma
Bouwen 205 woningen
commerciële ruimte
Bouwperiode
3e kwartaal 2021 – april 2024
Bruto vloeroppervlakte
4.500 m2
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Frank is een Binck • Den Haag

Terrein Frank is een Binck zorgvuldig
voorbereid op bouw
Voordat er daadwerkelijk gebouwd kan worden, is het team van Bonneveld BV al hard aan het werk op de
bouwplaats van het project Frank is een Binck in Den Haag. Projectleider Stefan Albers vertelt over de
werkzaamheden.
“Wij zijn begonnen met het verwijderen van de bestaande verharding. Op het terrein lag veel asfalt en puin.
Het puin is ter plekke door een breker gebroken, en wordt daar ook deels hergebruikt. Het overige materiaal
hebben we afgevoerd.” Bij het verwijderen van het asfalt en puin stuitte het team op een ondergrondse tank.
“We kwamen een verontreiniging tegen, waarna we de grond zelf hebben gesaneerd.”

Grondkeuringen
Na het verwijderen van de bestaande verharding en sanering van de grond, richt Bonneveld BV de
bouwplaats in. “We maken de bouwwegen zodat de bouwer met zijn materiaal op de bouwplaats kan komen.
Daarnaast verzorgen wij de grondkeuringen. Vervolgens graven wij de bouwput uit, voeren de grond af en
zorgen voor de bemaling zodat het terrein droog en bouwklaar is.”
Kostenefficiënt en handig
Bonneveld BV werkt regelmatig samen met Stebru. “We weten van elkaar wat de wensen zijn en hoe we te
werk gaan. De samenwerking met het team van Stebru verloopt altijd heel prettig. Wij denken graag in een
vroeg stadium mee over een project om alles zo kostenefficiënt en handig mogelijk uit te voeren. Door alles
vooraf tot in detail door te nemen, voorkom je mogelijke problemen op de bouw zelf.”
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Den Haag • Frank is een Binck

Actief op veel terreinen in de bouw

| Grondwerk | Bodemsanering | Onderwaterwerk | Rioolwerk
| Straatwerk | Railinfra | Gewapende grondconstructies

Ampereweg 4 | 3752 LR Bunschoten | 035-5280340 | www.bonneveld.nl
Het project bestaat uit twee bouwdelen: de nieuwbouw
en de wederopbouw van het Van Klingeren paviljoen.
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Stertil • Kootstertille

De nieuwe bedrijfshal
is tegen twee
bestaande hallen op het
terrein aangebouwd.
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‘Met deze uitbreiding zijn we
we klaar voor de toekomst’
Stertil Group maakt forse stap voorwaarts
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Stertil • Kootstertille
Stertil Group heeft aannemer Bouwbedrijf de Vries
Leewarden ingeschakeld voor realisatie van de uitbreiding.

Het gaat goed met de Stertil Group. Het bedrijf, oorspronkelijk opgericht

in 1961, is in de loop der tijd uitgegroeid tot een succesvolle, internationale
onderneming met drie afzonderlijke divisies: Stertil Dock Products, StertilKoni Hefbruggen en Stokvis Service. Om ook in de toekomst te kunnen
blijven groeien, wordt de hoofvestiging in Kootstertille uitgebreid met circa
7.800 m².

“Het bestaande pand herbergt niet alleen
kantoren, het is ook onze grootste
productielocatie”, vertelt Ulbe Bijlsma, CEO
van de Stertil Group. “De laatste
uitbreiding dateert uit 1998. We hebben
de groei tot nu toe op kunnen vangen door
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steeds efficiënter te werken en bepaalde
onderdelen van het bedrijfsproces te automatiseren. Inmiddels is de grens bereikt en
is uitbreiding echt noodzakelijk. We
hebben besloten meteen een forse
uitbreiding te realiseren waar we de

komende tien tot vijftien jaar mee vooruit
kunnen. De productie kan worden
uitgebreid én we kunnen het logistieke
proces optimaliseren door bepaalde
werkzaamheden te concentreren in het
nieuwe pand. Materialen die voorheen
buiten werden opgeslagen, krijgen hier
eveneens een plek. Tevens worden vier
van onze dock levellers geïnstalleerd voor
laden en lossen, waarmee we de voordelen
van onze eigen producten voor het eerst
aan den lijve kunnen ervaren.”

Experience and Knowledge Center
De uitbreiding wordt zo duurzaam

Kootstertille • Stertil

mogelijk gebouwd. “Duurzaamheid is voor
ons erg belangrijk. We doen ons best om
onze producten duurzaam te ontwikkelen,
datzelfde geldt voor onze huisvesting.” Wat
de Stertil Group betreft is deze uitbreiding
pas het begin. “In het bestaande pand
ontstaat zo ruimte voor een
professioneel ‘Experience and Knowledge
Centre’, bestaande uit een showroom
annex democentrum voor klanten en een
trainingscentrum voor onze wereldwijde
verkooporganisatie en onze service
engineers. Daar gaan we in fase twee mee
aan de slag. Verder hebben we nog 26.000
m² aan aanpalende grond aangekocht
zodat we op de lange termijn kunnen
blijven groeien.”

bouw van start. “Heien was niet nodig, de
grond is dermate goed dat het mogelijk is
hier rechtstreeks op te bouwen”, aldus
projectleider Anne Draaijer. “Een grondwerker heeft wel grondverbetering
uitgevoerd en drainage aangebracht,
daarna konden we van start gaan.” De
nieuwe bedrijfshal is tegen twee
bestaande hallen op het terrein
aangebouwd, waarmee één grote
fabriekshal met een nokhoogte van acht
meter is ontstaan. “De vloer was daarbij
een belangrijk aandachtspunt, we hebben
gezorgd voor een strakke aansluiting zodat
de heftrucks ondanks een klein hoogteverschil moeiteloos heen en weer kunnen
rijden.”

Bouwen op zandgrond

Logistieke uitdaging

Eind 2019 klopte Stertil bij het allround
Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden aan.
Vanwege corona lagen de plannen even stil
maar in november 2020 werd de opdracht
officieel gegund. In maart 2021 ging de

De uitbreiding wordt een groen gebouw
met o.a. zonnepanelen, ledverlichting en
duurzame installaties als warmtepompen.
Aan de voorkant ligt het bestaande kantoor
van Stertil, bestaande uit twee

Heien was niet nodig, maar er is wel
grondverbetering uitgevoerd en drainage
aangebracht.

verdiepingen. “Dat wordt straks nog
gerenoveerd. De voorgevel wordt daarbij
geheel vernieuwd zodat die één geheel
vormt met de gevel van de nieuwbouw.
Witte aluminium kozijnen en een stalen
bandplaat zorgen voor een luxe, moderne
uitstraling. Uiteraard met de bekende
Stertil kleuren.” De werkzaamheden zijn
inmiddels zo goed als afgerond. “Het was
vooral een logistieke uitdaging. De fabriek
van Stertil draaide gewoon door dus er
reden continu heftrucks en vrachtwagens
heen en weer op een beperkte
oppervlakte. Er is heel wat regelwerk aan
te pas gekomen om alles goed op elkaar af
te stemmen. De samenwerking met Stertil
verliep gelukkig uitstekend. Ze hebben
dezelfde pragmatische instelling als wij,
daardoor konden we snel schakelen.”

Industriebouw • januari 2022 • 111

Stertil • Kootstertille

Een
bedrijfspand
dat werkt
Je wilt efficiënt en effectief
werken. In een bedrijfspand dat
helemaal is afgestemd op jouw
bedrijfsvoering. Bouwbedrijf de
Vries Leeuwarden is dé
dynamische, vakkundige en
allround aannemer voor de
bouw, verbouw en renovatie van
utiliteitsgebouwen als kantoren,
fabrieken en bedrijfshallen.
Meer weten? Kijk op www.bdvl.nl

Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen

Er is volop ruimte voor opslag in de hal.
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Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden b.v.
Spanjaardslaan 12a | 8 917 AT Leeuwarden
T 058 212 91 74 | info@bdvl.nl | www.bdvl.nl

Kootstertille • Stertil

Duurzame
installaties
Voor een duurzame, praktische én
stijlvolle afbouw
Van kantoor, woning, zorginstelling, horecagelegenheid tot showroom.
Plaveka Projectafbouw ontwerpt en levert complete interieurinrichtingen
voor diverse panden en uiteenlopende ruimtes. We luisteren aandacht
naar uw wensen, denken mee en bieden gedegen advies.

Nij Toerenburg 2A | 9076 MA Sint Annaparochie

De uitbreiding van Stertil is een ‘groen’ gebouw
dat voorzien is van duurzame installaties.
Deze worden verzorgd door totaalinstallateur
Pranger-Rosier Installaties. Zo wordt de
elektriciteit opgewekt met behulp van maar
liefst 1.088 zonnepanelen op het dak.
“Stertil doet al veel zelf op elektrotechnisch
gebied maar wij hebben met 32 verdeelinrichtingen de distributie van het elektrische
vermogen voor onze rekening genomen”,
vertelt André Braaksma, projectleider
e-installaties. “In de uitbreiding is verder o.a.
een nieuwe hoofdverdeler van 850 Ampère
aangebracht voor o.a. de pv-installatie. Een
dynamische vermogensregeling zorgt ervoor
dat de opgewekte energie niet wordt
teruggeleverd aan het net, deze zal ook
grotendeels de reeds bestaande hal voeden.
De nieuwe hal wordt namelijk voorlopig vooral
gebruikt voor opslag.” In de hal zijn ook
dimbare ledlichtlijnen gemonteerd.
“Met een VRF systeem, gecombineerd met een
WTW-unit voor ventilatie, kunnen ruimtes in
het kantoor bovendien geheel gasloos worden
verwarmd of gekoeld”, aldus Gerben
Pieterman, projectleider w-installaties.”
“De grote hal wordt verwarmd met behulp van
infraroodstralers. De belangrijkste uitdaging
lag in de tussentijdse aanpassingen die we
hebben moeten doen. Al met al is het echter
prettig werken met een opdrachtgever die zelf
ook kennis van zaken heeft.”
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Stertil • Kootstertille
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Kootstertille • Stertil

‘Er is heel wat regelwerk aan te pas gekomen
om alles goed op elkaar af te stemmen’
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Stertil • Kootstertille

‘Elke klus heeft zijn
bekoring’
Voor Bouwbedrijf de Vries Leeuwarden heeft
Metselbedrijf Haulerwijk BV voor de
uitbreiding van Stertil in Kootstertille het
lijmwerk (kalkzandsteenblokken) evenals het
buitenmetselwerk uitgevoerd.
“Een goede samenwerking met de aannemer
is belangrijk”, vertelt Henk Olivier, eigenaar van
Metselbedrijf Haulerwijk. “De jongens zitten
acht uur per dag op de bouw, zij moeten hun
werk met plezier kunnen doen. Bij dit project
hadden we een goede uitvoerder die zijn vak
verstond en alles in goede banen leidde.
Daardoor verliep de uitvoering prima.
Wij zijn een allround Metselbedrijf. We voeren
ook omvangrijkere projecten uit voor
Bouwbedrijf de Vries. Zo zijn we ook betrokken
bij de realisatie van de nieuwbouw van een
sportaccommodatie. Maar het maakt voor ons
niet uit om wat voor project het gaat, het
eindresultaat moet gewoon van een hoge
kwaliteit zijn.”

Wijnjewoude
Tel: 0516 48 16 98
info@mhmetselbedrijf.nl
www.mhmetselbedrijf.nl
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Kootstertille • Stertil

• Grond- Weg- en Waterbouw • Milieutechniek
• Slooptechniek • Asbestsanering
WMR.NL

Bouwrijp maken terrein Stertil
Het slopen van de bestaande opstallen en het leegmaken van het terrein van Stertil in Kootstertille werd
vakkundig uitgevoerd door het team van WMR Rinsumageest B.V. Dit bedrijf kent vijf specialismen en kon
daardoor nog meer betekenen bij dit project.
WMR Rinsumageest B.V. is gespecialiseerd in de grond-, weg- en waterbouw, bodemonderzoek en
milieutechniek, sloop en renovatie en asbest, en beschikt over een gecertificeerde Grondbank waar
dagelijks partijen grond worden ingenomen, opgeslagen, gekeurd én hergebruikt. Projectcoördinator Harry
Schaafsma: “Voor Stertil hebben we het terrein bouwrijp gemaakt zodat de bouwkundig aannemer kon
beginnen met zijn werk. Hierbij konden we aansluitend het grondwerk voor de bouwkundig aannemer
verzorgen.”
Tijdens de werkzaamheden werden mogelijke hobbels op de weg eenvoudig door het team opgelost.
Schaafsma: “Op ieder werk loop je tegen onverwachte zaken aan. Wij zijn een praktisch bedrijf met een
vlakke structuur: is er een probleem, dan weten we meestal binnen dezelfde dag een passende oplossing
te vinden om hinder en vertraging op de bouw te voorkomen!”
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Stertil • Kootstertille

Opdrachtgever
Stertil Group, Kootstertille
Ontwerp
Heldoorn Ruedisulj Architecten BNA,
Leeuwarden
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf de Vries, Leeuwarden
Installateur
Pranger-Rosier installaties, Dokkum
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Metselwerk
Metselbedrijf Haulerwijk BV,
Wijnjewoude
Afbouw
Plaveka Interieurafbouw,
Sint-Annaparochie
Grondwerkzaamheden
WMR Rinsumageest BV,
Rinsumageest

Bouwprogramma
Fabriekshal met kantoren.
Bouwperiode
Maart 2021 – maart 2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 7.800 m² (hal inclusief laaddock 6.320 m², kantoren 1.500 m²).

Kootstertille • Stertil

Superior Solutions
De Stertil Group bestaat uit drie werkmaatschappijen en biedt aan klanten over de hele wereld technisch
geavanceerde oplossingen. Stertil-Koni Hefbruggen is wereldmarktleider op het gebied van heffen in het zware
segment en beschikt over een zeer compleet en in eigen huis ontwikkeld productportfolio ten behoeve van
onderhoud en reparatie van commerciële voertuigen. Stertil Dock Products levert de hoogste kwaliteit dock
equipment voor magazijnen en distributiecentra in vele sectoren. Stokvis Service verzorgt installaties,
service en nazorg voor zowel hefbruggen als dock products.

Stertil B.V., Postbus 23, 9288 ZG Kootstertille, Nederland, Tel. +31 (0)512 334444, www.stertil.com, info@stertil.nl,
22078 Stertil Combi adv A4.indd 1

StertilGlobal,

Stertil,

@Stertil
25-01-2022 14:21
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Het Zuider Gymnasium • Rotterdam

‘Een indrukwekkend gebouw

Transformatie van ziekenhuis naar school
Industriebouw • januari 2022 • 120
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met mooie, subtiele details’

Ook na de transformatie
blijft het een gebouw met
veel karakter.
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Het Zuider Gymnasium • Rotterdam

In de voorjaarsvakantie neemt het Zuider Gymnasium
zijn intrek in het voormalige ziekenhuis

Een voormalig ziekenhuis met een rijke historie in relatief korte tijd transformeren tot een school, zonder

daarbij de schoonheid van dit gebouw aan te tasten. Bepaald geen eenvoudige opdracht. In Rotterdam ging Burgy
Bouwbedrijf, gespecialiseerd in het restaureren van monumenten en historische bouwwerken, de uitdaging aan.
Het resultaat mag er zijn.

Toen hij er voor het eerst ging kijken, was
hij niet direct onder de indruk. Die vlakke
gevels, dat grote dak, dat volume: of dit
nu wel zo’n interessante opdracht was…
Menno Frequin, projectleider bij Burgy
Bouwbedrijf, had zo zijn bedenkingen.
Ruim twee jaar later is hij ‘om’. Hij kijkt met
veel genoegen terug. Alleen al vanwege de
vele mooie details die zijn collega’s en hij
ontdekten en hebben mogen restaureren.
De metamorfose van het Poortgebouw van
het voormalige Zuiderziekenhuis tot het
nieuwe onderkomen voor het Zuider

De historie van het pand gaat terug tot
de jaren twintig van de vorige eeuw.

Gymnasium is wat hem betreft geslaagd.
“Het is zo’n indrukwekkend gebouw: we
hebben er onwijs veel plezier aan beleefd.”

Zoektocht naar dakpannen
Dat plezier begon voor Frequin al bij het
lezen over de historie van het pand. Die
gaat terug tot de jaren twintig van de
vorige eeuw. Twintig gebouwen in
paviljoenstijl had het bestuur van het
ziekenhuis aanvankelijk voor ogen. De
crisis gooide roet in het eten. Het
ontwerp moest op de schop en sterk

worden versoberd. Gevolg: in het
inmiddels al wel verrezen Poortgebouw
moesten alsnog onder andere het
zusterhuis en ketelhuis worden
geïntegreerd. Die zouden eerst een eigen
onderkomen krijgen. Het dak dat van hout
ineens overgaat in beton en vervolgens
weer in hout, herinnert hier nog aan.
Het herstellen en isoleren van datzelfde
dak bleek in de eerste fase, waarin de
buitenkant van het pand op het menu
stond, een pittige klus. Liefst 65.000
dakpannen moest de hoofdaannemer

Rotterdam • Het Zuider Gymnasium

Bij de restauratie zijn zoveel mogelijk
mooie details behouden.

verplaatsen. Pannen in tal van kleuren en
soorten. Bovenpannen, onderknikpannen, gevelpannen - er waren alleen al
tien verschillende types vormpannen.
Pannen die ook nog eens deels kapot en
dus niet meer bruikbaar waren, vertelt
Frequin. “Veel dakpannen hebben we door
stad en land af te zoeken tweedehands
kunnen vinden. Maar dat lukte niet bij alle
pannen. Sommige hebben we opnieuw
moeten laten bakken.”

Ambitieus ontwerp
De tweede fase richtte zich op de
binnenkant van het gebouw. In
bouwteamverband met onder andere
opdrachtgever BOEi, de installateurs, de
architect en CVO, de onderwijsorganisatie
waarvan het Zuider Gymnasium deel
uitmaakt, maakte Burgy een plan. Een
ambitieus ontwerp waarvoor niet alleen
het hele gebouw moest worden gestript,
maar er ook op constructief gebied veel
werk aan de winkel was. Zo moesten

bijvoorbeeld zowel op de eerste als op
de tweede verdieping de 50 meter lange,
dragende gangwanden worden verwijderd
om ruimte te maken voor de leslokalen.
Een ingreep die het plaatsen van een even
lange ligger en kolommen plus een flinke
versteviging van de fundering noodzakelijk
maakte. Ook het verduurzamen van het
gebouw was een stevige klus. De
metalen ramen zijn van enkel glas, de
muren anderhalf steens zonder isolatie.

Daar zijn voorzetwanden en -ramen (450
stuks!) voor geplaatst.
In de voorjaarsvakantie zal het Zuider
Gymnasium zijn intrek nemen in het
voormalige ziekenhuis. Een gebouw dat
tegen die tijd niet alleen extern en intern
flink is opgeknapt, maar ook wat betreft
statuur. Als het even meezit is het
gerestaureerde en gerevitaliseerde gebouw
dan een gemeentelijk monument.
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Het Zuider Gymnasium • Rotterdam

‘Gezichtsbepalende
afbouw’
De afbouwwerkzaamheden bij de renovatie van het
Poortgebouw van het voormalige Zuiderziekenhuis
in Rotterdam zijn verricht onder leiding van Atso
BV uit Geldermalsen. Een stevige, maar uitdagende

UW PARTNER IN AFBOUW
Wij zijn gespecialiseerd in metal-stud wanden, metal-stud
plafonds, systeemplafonds en diverse timmerwerk.
Bij ATSO B.V. kunt u terecht voor een aanspreekpunt en een
uitstekende bouwbegeleiding. Door als bedrijf de kennis te
hebben over het gehele bouwproces, zijn wij begin tot eind
nauw betrokken op elk project.
ATSO B.V.
De iepenwei 14L
4191 PD Geldermalsen
(0)345 - 228 737
info@atso.nl

opdracht, vertelt projectleider René Heij.
“We hebben alle metalstud scheidings- en
voorzetwanden en de plafonds gemonteerd. Dat
was een behoorlijke klus. Het hele gebouw was
gestript. Bij elkaar zijn we zo’n negen maanden
bezig geweest.” Zowel de klaslokalen als de gangen
en de kappen van de twee hoekvleugels van het
gebouw zijn door Atso voorzien van akoestische,
geperforeerde gipsplafonds.

Mede omdat het een renovatie betrof was het
afbouwen niet altijd even gemakkelijk. “Een hoge
wand tussen de dakspanten en een akoestisch
plafond in de nok monteren vergt enige
inventiviteit,” aldus Heij. “Ook was het soms lastig
om al het materiaal op de juiste plek te krijgen.”
Maar over de uitkomst is hij tevreden. “Het was een
mooi project om te doen. Je ziet resultaat: de
afbouw is gezichtsbepalend. Ik ben blij dat wij
daarin een leidende rol hebben mogen spelen.”
Atso BV is gespecialiseerd in de afbouw in de
breedste zin van het woord. Het bedrijf werkt
hoofdzakelijk beneden de lijn Amsterdam-Zwolle.
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Burgy werkt in Rotterdam aan de transformatie
van het Poortgebouw Zuiderziekenhuis naar een
nieuwe functie als schoolgebouw.
www.burgy.nl

BanGroep • Nuenen

Uitbreiding BanGroep
innovatieve
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wordt visitekaartje van
houtbouwexpertise

De uitbreiding maakt
het mogelijk om ook in
de toekomst te kunnen
blijven groeien.
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BanGroep • Nuenen

De BanGroep in Nuenen breidt door de aanhoudende groei

haar pand uit, zodat de inmiddels zeven elkaar aanvullende
bedrijfsentiteiten er ook in de toekomst kunnen doorgroeien.
Bij deze uitbreiding wordt gebruik gemaakt van de duurzame
houtbouwexpertise van Arcon houtconstructies.

“Arcon houtconstructies is onderdeel van
de BanGroep”, zegt Bart van der Wijst,
operationeel manager bij Arcon
houtconstructies. “Daardoor konden we
deze expertise toepassen op de
uitbreidingsplannen van het hoofdkantoor
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die werden ontwikkeld. De uitbreiding
wordt hierdoor meteen het visitekaartje
van de gehele BanGroep.”

Voldoende daglicht
“In de bestaande binnentuin van het

hoofdkantoor van de BanGroep aan de
Collseweg in Nuenen realiseren we een
bijzonder tweelaags gebouw. Hierin zullen
onderhoudsafdeling Fixxed en Arcon
samen een plek krijgen. Ook worden er
werkplekken gerealiseerd voor
andere bedrijfsentiteiten van de BanGroep.
Daarnaast blijft er genoeg buitenruimte
beschikbaar voor een fijne lunchplek in de
zomer.” Een echte eyecatcher wordt de
opvallende vide die centraal in de
nieuwbouw aanwezig is. “We hebben
daarvoor een CLT-wand (Cross Laminated
Timber) van zes meter hoog en drie-eneen-halve meter breed ontworpen. Om
deze wand extra karakter te geven, hebben

Nuenen • BanGroep

‘Een sterk staaltje van eigen kunnen’

we de grote lichtstraat boven de wand
gesitueerd. De binnenwand zal voorzien
worden van een object waarmee we de
samenhang tussen de zeven bedrijven van
de BanGroep kunnen benadrukken.”

Duurzame footprint
Arcon houtconstructies werd opgericht
in 2013. Het bedrijf heeft in de afgelopen
jaren binnen Europa een gevestigde naam
opgebouwd op het gebied van
gelamineerde houtconstructies en
duurzame en hoogwaardige constructieve
houtbouw. Deze groei wordt ook doorgezet
in tal van nieuwe projecten. “Momenteel
zijn onder andere twee grote projecten in

voorbereiding in Eindhoven. Verdeeld over
twee bouwplannen worden in totaal 80
woningen met onze technologie gebouwd.
Bij het ene project bestaan de huizen
volledig uit CLT en bij het andere project
wordt het casco opgebouwd uit CLT in
combinatie met prefab betonelementen.
Omdat de bouwplannen vooraf volledig
voorbereid en geëngineerd zijn, kunnen we
met deze bouwmethode sneller en
efficiënter bouwen. Dit scheelt veel
bouwtijd in de uitvoering en daarnaast
zorgt de houtbouw voor een duurzame
footprint.”

Over de BanGroep
De BanGroep bestaat uit zeven
multidisciplinaire entiteiten
die elkaar naadloos aanvullen
op het brede terrein van
vastgoedprojectontwikkeling:
BanBouw, onderhoudsspecialist
Fixxed, Arcon houtconstructies,
Van Eck Trappen & Kozijnen,
Rezidenz Development, Place for
Bizz en Lemon Suites.
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BanGroep • Nuenen

Het pand wordt gebouwd in de bestaande
binnentuin van het hoofdkantoor.
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Nuenen • BanGroep

Optimale
beveiliging dankzij
veiligheidsoplossingen
van Liho
Bij de uitbreiding van het hoofdkantoor van de
BanGroep in Nuenen wordt de beveiliging door

Veiligheid en comfort
Hand-in-hand

Veiligheid staat bij LIHO al jarenlang op nummer één. Maar,
behalve dat wij veiligheid belangrijk vinden, is uw veiligheid voor
ons het allerbelangrijkst. Daarom biedt LIHO innovatieve
beveiligingsoplossingen voor ieder project, groot óf klein!

Collse Heide 24 | 5674 VN Nuenen | 085-9025600

Liho uit Nuenen verzorgd. Accountmanager Ton
Simons: “We hebben voor de BanGroep het
complete pakket van inbraakbeveiliging en
brandmeld- ontruimingssysteem geïnstalleerd,
zodat dit nieuwe pand optimaal beveiligd is.”
De in samenwerking met Hertek geïnstalleerde
brandbeveiligingsinstallatie bestaat uit
handmelders, rookmelders en slowwhoop sirenes.
De inbraakbeveiliging van het pand wordt gedaan
met een op de situatie gerichte toegangscontrole
en bijbehorende pasjes voor het personeel. Het
alarm is vanzelfsprekend aangesloten op de
meldkamer. Tevens zijn de raamcontacten van het
inbraaksysteem gekoppeld aan het
luchtbehandelingssysteem, zodat de airco wordt
uitgeschakeld op het moment dat er een raam
opengezet wordt.
Liho Telecom & Safety Systems bestaat in 2022 25
jaar. Er werken zo’n veertig professionals aan de
veiligheid van het bedrijfsleven. Liho is een CCV
erkend BORG beveiligingsbedrijf en een CCV erkend
branddetectiebedrijf. Het uitgebreide portfolio van
Liho vermeldt zowel winkelcentra als hotels en
distributiecentra, scholengemeenschappen en
poppodia.
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BanGroep • Nuenen

‘In het ontwerp is veel glas gebruikt voor een strakke industriële uitstraling’

Opdrachtgever
BanGroep, Nuenen

HSB elementen
K&A Houtbouw, Groot-Ammers

Hoofdaannemer
BanGroep, Nuenen

E-installateur
Elektrotechnisch Buro van Keulen
BV, Nuenen

Hoofdaannemer
Arcon Houtconstructies, Nuenen
Veiligheidsoplossingen
Liho, Nuenen
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Bouwprogramma
Uitbreiding met 600 m2 aan
kantoorruimte en een nieuwe
corridor bovenop de bestaande
gang

W-installateur
Warmtepompvoorjehuis.nl, Nuenen

Bouwperiode
Oktober 2021 – eerste kwartaal
2022

Klimaattechniek
MUR conditioning, Roden

Bruto vloeroppervlakte
600 m2

Nuenen • BanGroep

K&A Houtbouw en
Arcon vullen elkaar
naadloos aan in
houtskeletbouw
Voor de uitbreiding van het hoofdkantoor van de
BanGroep in Nuenen werkt Arcon houtconstructies nauw samen met K&A Houtbouw uit GrootAmmers, specialist in houtskeletbouwelementen.
“We werken al vele jaren naadloos samen, juist
omdat Arcon de CLT draagconstructies verzorgt
en wij de niet-dragende prefab houtskeletbouw
elementen als aanvulling daarop”, vertelt Pascal
Vergouwen, directeur bij de K&A Groep. “Door te
werken met 3D BIM software bouwen wij
gezamenlijk het model reeds virtueel op.
Met dezelfde software sturen wij tevens onze
semiautomatische productiestraat aan. Dat
betekent dat de kwaliteit van het werk altijd
optimaal is. Ook binnen de normen van het
Bouwbesluit vanzelfsprekend.”
Vergouwen merkt de laatste jaren een toename
in aanvragen naar maatwerk in duurzame
houtskeletbouwoplossingen, zowel in
nieuwbouwprojecten als transformatieprojecten.
De K&A Groep is grootgeworden met
directie- en bouwketen en heeft in de 25 jaar
van haar bestaan een solide positie opgebouwd
in houten gebouwen, en de toelevering van
prefab houtskeletbouw elementen onder het
label Kroonhout. Er werken veertig mensen.

Edisonweg 5
2964 LK Groot-Ammers
T +31 (0)184 614 999
E info@k-a.nl
W www.k-a.nl
W www.kroonhout.nl
Industriebouw • januari 2022 • 133

Walburg College • Zwijndrecht

Snelle uitbreiding Walburg
College dankzij
efficiënte bouwmethode

Met deze uitbreiding
kan het Walburg
College de komende
jaren weer vooruit.
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Kiona in ‘t Veld
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Walburg College • Zwijndrecht
De uitbreiding is gebouwd op palen.
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Zwijndrecht • Walburg College
De mooie voorgevel bezien van dichtbij.

‘Wij kiezen voor projecten
met een zekere bouwkundige
of logistieke uitdaging, dat
is onze kracht’

Het Walburg College in Zwijndrecht, onderdeel van de Onderwijsgroep

Zuid-Hollandse Waarden, moest het aantal leslokalen uitbreiden. Na een
lang vergunningentraject kwam het groene licht, en kon hoofdaannemer
Breda Bouw van start met de bouw. “De afgelopen vier jaar is de
onderwijsgroep bezig geweest met de processen om de uitbreiding op
papier rond te krijgen. Nu was het aan ons om de plannen daadwerkelijk
snel ten uitvoer te brengen”, begint projectleider Stefan Schets van Breda
Bouw.
Concreet zorgde Breda Bouw voor in totaal
600 m² extra ruimte op de eerste en
tweede verdieping. “De uitdaging was
de locatie van de bouwplek: ingeklemd
tussen de gemeentelijke gymzaal en het
bestaande schoolgebouw. Een ander, beter
bereikbaar, grondoppervlak mocht niet
bebouwd worden. De opdrachtgever koos,
in verband met de eisen van de gemeente,
voor een bouw op palen. Op de begane
grond blijft zo de fietsenstalling
gehandhaafd.”

Obstakels
In mei 2021 werd gestart met de
werkzaamheden. “Op dat moment gingen
de tegels uit het schoolplein. Daarna
moesten we echter wachten op de
kapvergunning voor een aantal bomen die

in de weg stonden. Omdat we te maken
hadden met het broedseizoen, konden
pas half juli de bomen worden gekapt om
daarna verder te gaan met de bouw.” Nog
een obstakel vormde de hoofdgasleiding
die aan de voorzijde van de school loopt.
Schets legt uit: “Er is vanuit de nutsleverancier verboden om op die plek
grote druk op de grond uit te oefenen.
Tegelijk was dit de enige plek waar geen
bebouwing stond, waardoor het ook de
enige aanvoerroute voor ons bleek te zijn.
Daarom maakten we in de grond een brug
om over een breedte van acht meter de
grond niet te belasten.” Dit soort
uitdagingen is voor Breda Bouw geen groot
probleem. “De projecten die wij uitvoeren,
zijn altijd heel divers. We richten ons niet
op seriematig werk, maar kiezen juist voor

projecten met een zekere bouwkundige
of logistieke uitdaging. Dat is echt onze
kracht.”

Staal- en houtskelet
Eind december was de oplevering van het
project. Projectleider Schets spreekt van
een zeer snelle bouwtijd. “Eén van de
redenen dat we de aanbesteding
wonnen, was dat we de snelste
bouwmethode konden bieden. We hebben
net voor de bouwvak een staalskelet
neergezet, en de ruwbouw in een maand
tijd afgerond door houtskeletbouw
gevels te gebruiken. De kozijnen zitten
geïntegreerd in de HSB-elementen, wat
tijdswinst oplevert ten opzichte van een
traditionele bouwwijze.”

Overlast beperken
Het schoolgebouw was tijdens de bouw in
gebruik. “Sterker nog: we hebben zelfs ook
de toiletten en een aantal lokalen van de
bestaande gebouwen mee gerenoveerd.
Tijdens alle werkzaamheden was het belangrijk om de overlast voor de scholieren
tot een minimum te beperken. We hadden
heel fijn contact met het hoofd facilitaire
dienst van de school, waardoor de lijnen
kort waren en de werkzaamheden in goed
overleg plaatsvonden.”
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Walburg College • Zwijndrecht

Lange levensduur met
slijtvaste Marmoleum
De zeer slijtvaste vloer in het nieuwe deel van het
Walburg College te Zwijndrecht werd verzorgd door
JM Stoffering uit Breda. “Voor dit project is gekozen
voor Forbo Marmoleum in de uitvoering Fresco en
Flash. In totaal hebben wij 820 m² vloeroppervlak
verzorgd”, aldus projectleider/calculator Joost
Leijten van JM Stoffering.
Het voorbehandelen en het verwerken van het
Marmoleum is uitgevoerd met producten van Uzin
Utz, vertelt Leijten. “Het gaat dan om de lijm,
egaline en primer. Wat bij dit project vooral
aandacht vroeg, is de logistiek rondom de
vloerwerkzaamheden. De hele bouw loopt immers
over ons werkoppervlak.
Wij denken altijd met de aannemer mee hoe we
het project in goede banen kunnen leiden, zodat de
vloer gelegd kan worden met zo weinig
mogelijk overlast voor de andere partijen op de
bouw.” Het resultaat is een zeer slijtvaste
vloerbedekking. “Deze Marmoleum vloer staat
garant voor een lange levensduur: een goede keuze
voor het intensieve gebruik in de school.”

Nikkelstraat 24 Breda
T: 076 572 0045
E: info@jm-w.nl
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Zwijndrecht • Walburg College
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UTILITEIT & INDUSTRIE
WONINGBOUW
ONDERHOUD & SERVICE
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je werkt aan bijzondere en
unieke projecten? Dan maken wij graag kennis met je.
Calculator
Werkvoorbereider
Projectleider
Voorman timmerman
(Onderhouds)timmerman
Uitvoerder
Voor meer informatie over de vacatures: www.bredabouw.nl

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

Opdrachtgever
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden,
BTW nr:NL004508415B01
KVK nr: 20037000
Barendrecht

IBAN: NL79
G-rek: NL1

Architect
Architectenburo Frans van Roy, Berkel Enschot
Hoofdaannemer
Breda Bouw, Teteringen
Vloeren
JM Stoffering, Breda
Grondverzet
G.M. Damsteegt, Oud-Alblas
Bouwprogramma
Bouwen/verbouwen 600 m2 extra ruimte op
de eerste en tweede verdieping
Bouwperiode
Mei 2021 – december 2021

www.gmdamsteegt.nl

Bruto vloeroppervlakte
600 m2
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jungheinrich.nl/li-ion

Jungheinrich
EKS 412s.
Snelste verticale
orderpicktruck
met hoogste
orderverzamelhoogte.
Picken op meer dan 14 meter!
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.

Meer informatie:
www.jungheinrich.nl/eks412s

Wij vertalen uw
ambitie naar een
duurzaam gebouw.
Je wordt duurzamer als je weet wat je doet en wat je impact is.
Wij geven onze klanten inzicht door bouwkwaliteit te meten,
hierover te adviseren, in de uitvoering te begeleiden en bij oplevering te controleren.
Wij zijn Duvast, onafhankelijke adviseurs & ingenieurs met een
pragmatische oplossing voor al uw duurzaamheidsvraagstukken.

www.duvast.nl

Panattoni – Groningen

Vooruitstrevend commercieel vastgoed
in heel Europa – van ontwerp tot bouw
en service tijdens gebruik. Goldbeck.nl

DHG – Maasvlakte

GOLDBECK Nederland B.V.
Meander 901, 6825 MH Arnhem
Tel. +31 26 8001211, arnhem@goldbeck.nl

Fiege – Zaandam

