Industrie
Bouw
Februari 2022

In dit nummer:

Neele-Vat
Rotterdam
DHG
Maasvlakte
Kantoor Stout & Herkon
Sliedrecht
www.industriebouw-online.nl

Kantelhekken &
doorlaatinrichtingen

Dipaq kantelhekken en doorlaatinrichtingen zijn speciaal ontworpen
vanuit preventief oogpunt. Kantelhekken zorgen voor een veilige doorstroom van pallets naar entresols, bordessen en tussenverdiepingen.
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Bouwplannen? Met het bouwsysteem van
Remco Ruimtebouw bent u verzekerd van een
hoogwaardige kwaliteit en een snelle bouwtijd!
Een distributiecentrum van 20.000 m² in Vianen,
een megastore op Aruba, een kantoor met coffee
experience center in Zwijndrecht… Met meer dan
5.000 panden ‘op de teller’ hebben we de meest
uiteenlopende bedrijfspanden opgeleverd.
In Nederland, maar ook ver daarbuiten.
Elk project een eigen verhaal, maar allemaal met
hetzelfde ingrediënt: staal.
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Beste lezers,
Groot, groter, grootst… De afgelopen jaren worden in
Nederland steeds meer distributiecentra gebouwd en
dan bij voorkeur het liefst zo omvangrijk mogelijk. Ook in
deze editie van ons vakblad kunnen we er simpelweg niet
omheen. De van oorsprong Duitse supermarktketen ALDI
timmert op dit gebied bijvoorbeeld behoorlijk aan de weg.
Zo is in Deventer een distributiecentrum opgeleverd terwijl
momenteel nog wordt gewerkt aan een distributiecentrum
in Groningen.
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Smartlog Maasvlakte is eveneens noemenswaardig.
GOLDBECK Nederland realiseert in dit kader een
indrukwekkend warehousecomplex van maar liefst
233.000 m². Daarmee is het de grootste logistieke
ontwikkeling in Nederland.
Wie denkt dat deze distributiecentra er allemaal uitzien als
saaie schoenendozen, vergist zich. Dat bewijst bijvoorbeeld
Fraanje, die in Bleiswijk bezig is met de ontwikkeling van
Hoekeind Business Park in Bleiswijk. Op de locatie van een
voormalig tuinbouwbedrijf verrijzen 19 multifunctionele
bedrijfsunits en een vrijstaande bedrijfshal. Dankzij het
stijlvolle ontwerp is het echt een aanwinst voor de
omgeving.
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Maar natuurlijk zijn er nog veel meer mooie projecten die
in deze editie worden belicht. Wat te denken van de Brede
School in Hippolytushoef. Van de basisschool die voorheen
gevestigd was op deze locatie is alleen het oude
frontgebouw nog over, verder is er sprake van nieuwbouw
van een school, gymzaal en kinderopvang. De nieuwe
Yvonne van Gennip sporthal in Haarlem is eveneens
noemenswaardig. Het is niet alleen een mooi en modern
maar ook een zeer duurzaam gebouw geworden.
Veel leesplezier toegewenst!
Cock Penning
Industriebouw
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De Vries en Verburg bouwt
representatieve hoofdvestiging
voor Neele-Vat

IndustrieBouw februari 2022 • 4

IB

Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Kiona in ‘t Veld & RoosRos Architecten

Het ontwerp van het markante
gebouw is afkomstig van
RoosRos (kantoor) en
Designlogic (warehouse).
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Neele-Vat • Rotterdam
Het kantoorgedeelte is als een blok bovenop de bedrijfshal geplaatst.

Bouwbedrijf De Vries en Verburg

uit Stolwijk bouwt op Port Park
Pernis een nieuw warehouse annex
hoofdkantoor voor Neele-Vat
Logistics, dat het pand gaat huren
van de Dordtse ontwikkelaar Dudok
Groep. Het wordt een andersdan-anders warehouse. Niet de
zoveelste doos langs de snelweg,
maar een markant gebouw met
het kantoorgedeelte als een blok
bovenop de bedrijfshal geplaatst.

Drie architectenbureaus waren betrokken
bij het ontwerp: HofmanDujardin tekende
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voor het masterplan voor Port Park Pernis,
terwijl RoosRos en Designlogic
respectievelijk het kantoorgedeelte en het
warehouse ontwierpen. Arjan de Bruin is
werkvoorbereider bij De Vries en Verburg.
Hij belicht de uitvoering van het project.

Bijzondere constructies
“We zijn als aannemer al tijdens de
ontwerpfase betrokken bij het project”,
vertelt De Bruin. “Er zitten bijzondere
constructies en elementen in die je bij een
doorsnee warehouse niet snel tegenkomt.”
Hij licht dit toe met een aantal kenmerken:
“Het gedeelte onder het parkeerdek en het
kantoor is geconstrueerd in prefab beton,
het overige is een staalconstructie evenals
het kantoor. Dat vereist een goede

afstemming tussen de verschillende
leveranciers en uitvoerende partijen. Zo
heeft de staalleverancier bijvoorbeeld
kant-en-klare malplaten aangeleverd bij
de betonfabrikant. De voorgespannen
betonnen balken onder het kantoor zijn
maar liefst twee meter hoog. Ze wegen
vijfenveertig ton per stuk en we hebben
ze met twee kranen op hun plek moeten
hijsen. Dat is bijzonder, net als het feit dat
het kantoor aan de zijde van snelweg A15
acht meter uitkraagt over de laadkuil. Om
het geheel te funderen zijn er meer dan
vijfduizend vibropalen de grond in gegaan.
Door tijdig te starten met de detaillering
en de leveranciers te betrekken bij de voorbereiding is alles goed doordacht en is de
montage perfect verlopen.”

Rotterdam • Neele-Vat

‘De twee patio’s
vormen de groene
longen van het
gebouw’
Met een door architectenbureau HofmanDujardin
vervaardigd masterplan als uitgangspunt ontwierp
RoosRos Architecten het nieuwe warehouse annex
hoofdkantoor voor Neele-Vat. Niet de zoveelste
‘doos’ langs de snelweg, maar een markant, fraai
vormgegeven pand. Geheel volgens de visie van
RoosRos is het een gezond en toekomstgericht
gebouw.
Architect Henk de Gelder licht toe: “We hebben
de kantoor- en parkeerfunctie op het dak van het
warehouse geplaatst. Zo benutten we het perceel
optimaal voor de logistieke functies. Het kantoor
is volledig vrij indeelbaar. Op iedere plek komt
maximaal daglicht naar binnen en is er uitzicht op
groen. Dat hebben we bereikt door twee patio’s te
ontwerpen, de groene longen van het gebouw. De
oriëntatie van het kantoor is zodanig, dat je door
twee vensters de omgeving ziet. Aan de ene kant
snelweg A15 en aan de andere de Rotterdamse
haven. Beide uitzichten weerspiegelen de
activiteiten van Neele-Vat.”
Door plaatsing van het kantoor op het dak krijgt het gebouw een
uitstraling die past bij een hoofdkantoor. Het kantoor beslaat circa
6.000 m². Daaronder bevindt zich een warehouse van 32.000 m²
met 43 docks. Het perceel is optimaal benut door de parkeerfunctie voor 300 auto’s te verplaatsen naar het dak van het warehouse. Zo ontstond een markant gebouw met veelzijdige
gebruiksmogelijkheden. De Bruin vindt het een geweldig project
om aan te werken. “Al die tijd en energie die we in de
voorbereiding hebben gestoken, is de moeite dubbel en dwars
waard geweest. Het is mooi om tijdens de uitvoering te zien dat
alles klopt en past na al die moeite die we er samen met onze
partners voor hebben gedaan. Dat maakt het leuk om zo’n project
te bouwen. Vaak zie je distributiecentra die veel weg hebben van
een schoenendoos, maar hier zitten veel bijzondere constructies
en elementen in. Daardoor is het een heel uitdagend project. Om
dat tot een goed einde te brengen was de inzet en inbreng van
alle partijen onmisbaar. We zijn blij dat ze die geleverd hebben.”

ABI, HAARLEM

Gedegen voorbereiding was cruciaal

’Knap staaltje vakwerk’
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Installaties met uitstraling
De bijdrage van Van Rennes Elektro- & Installatietechniek aan de realisatie van het nieuwe pand voor
Neele-Vat is typerend voor het in Klaaswaal gevestigde bedrijf. Van Rennes is een allround installateur
die zich richt op de totale ontzorging van hun klanten op het gebied van elektrotechnische,
werktuigbouwkundige, sanitaire en infra-installaties. Voor de nieuwbouw van Neele-Vat deed het precies
dat. Commercieel directeur Edwin Verschoor vertelt erover.

“Buiten hebben we de complete infra gedaan van het Port Park Pernis terrein, dat momenteel herontwikkeld wordt. Denk daarbij aan de elektrakabels naar de trafo toe, de riolering inclusief afvoergemalen et cetera. Binnen verzorgden we de elektrische en werktuigbouwkundige installaties. Een
onderdeel daarvan zijn de klimaatplafonds in het kantoorgedeelte. Die koelen en verwarmen door
middel van straling, wat voor de gebruiker heel comfortabel aanvoelt. De luchtbehandelingskast (die
23.000 kuub verse lucht per uur levert), de trafo en de waterpompen zijn allemaal inpandig geplaatst.
Het zijn maatregelen die passen bij de uitstraling die een hoofdkantoor moet hebben.”
Van Rennes was al vroeg bij het project betrokken. Als onderdeel van het bouwteam onder leiding van
aannemer De Vries & Verburg werd een intensief voorbereidingstraject doorlopen. Verschoor: “Dat verliep
uitstekend. We werken vaker samen met De Vries & Verburg en ook voor ontwikkelaar Dudok hebben we
eerder opdrachten uitgevoerd. We hebben hier het hele traject mee doorlopen, tot en met de uitvoering.
Het wordt een spraakmakend, representatief pand en het is fijn om ons steentje daaraan te kunnen
bijdragen.”
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Wij sluiten aan

op uw bedrijfsmodel
www.vanrennes.nl

Betrokken Betrouwbaar Installeren.

De oriëntatie van het kantoor is zodanig, dat je door twee vensters de omgeving ziet.
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Cera
Deck

Verhagen dakbedekking al 20 jaar uw dakdekker!

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

Verhagen dakbedekking is gespecialiseerd in het
leveren en aanbrengen van complete parkeerdaksystemen,
waarbij de uitstraling van een parkeerterrein op grondniveau
wordt bereikt. De drukvaste isolatie, waterdichte afwerking,
drainage en bestrating worden bij ons in een hand
ondergebracht. Tevens verzorgen wij de waterdichte coating op
de hellingbanen.

Rondgang 19 | 5311 PB Gameren
T: 0418-564264 | info@verhagendakbedekking.nl

Het perceel is optimaal benut door de parkeerfunctie
te verplaatsen naar het dak van het warehouse.
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Rotterdam • Neele-Vat

Parkeerplaats op het dak
Eigenaar Roel Verhagen van Verhagen Dakbedekking BV uit Gameren weet wel waarom aannemer De Vries en
Verburg bij hem aanklopte voor het aanbrengen van de dakbedekking bij de nieuwbouw van Neele-Vat. “Er
moeten diverse types dakbedekking aangebracht worden, inclusief een parkeerdak met bestrating. De Vries en
Verburg wist dat wij voor al die types de kennis en ervaring in huis hebben.”
Verhagen Dakbedekking bracht op het kantoorgedeelte afschotisolatie aan met pvc dakbedekking. Een deel
van het warehouse dak kreeg een pvc dakbedekking die geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen,
terwijl het bij de koelcel van het pand volstond om een pvc dakbedekking aan te brengen op de geïsoleerde
sandwichpanelen.
Parkeerdek
Maar het parkeerdek was volgens Verhagen het meest
speciaal. “Daar hebben we op de druklaag een
tweelaags bitumineuze dakbedekking aangebracht,
met daar bovenop een zeer drukvaste XPS isolatie.
Daarop kwamen dan weer achtereenvolgens een
drainagelaag, een laag split en tenslotte de
bestrating.” Voor de stabiliteit van het straatwerk is
gekozen voor speciale H-profiel klinkers. Het
straatwerk voerde Verhagen Dakbedekking uit met de
firma InfraDAK als onderaannemer. “Samen leveren
we een prachtig parkeerdek af, compleet met
belijning, afwijkende kleuren voor de parkeervakken
en zelfs inclusief de lantaarnvoeten.”
Toplevel
Samenwerken is Verhagen Dakbedekking overigens
niet vreemd. Het bedrijf is lid van Toplevel, een
samenwerkingsverband van dertien regionaal
opererende dakbedekkingsbedrijven, die
gezamenlijk een landelijke dekking hebben voor
service en onderhoud. Zo kan het ene bedrijf een
opdracht ver van huis hebben uitgevoerd en daarbij
voor service en onderhoud rekenen op de Toplevel
collega in die regio.
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www.devriesverburg.

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN
ONDERHOUD

BOUWEN OP KARAKTER

Het warehouse beslaat 32.000 m².
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FIRE PROTECTION
& SECURITY
FIRE PROTECTION
& SECURITY

“WIJ BORGEN
DE BEDRIJFSCONTINUÏTEIT
VAN ONZE
KLANTEN
DOOR
HET
BEPERKEN VAN
(BRAND)SCHADE
AAN BEDRIJFSMIDDELEN.”
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

“Onze
klantgerichtheid
maakt het verschil”
Fire Protection & Security is de Business Unit voor
brandveiligheid en beveiliging binnen SPIE
Nederland. SPIE Nederland is op haar beurt weer
onderdeel van de internationaal opererende SPIE
Groep.
Voor het nieuwe warehouse annex hoofdkantoor
van Neele-Vat verzorgde SPIE de gehele
sprinklerinstallatie, inclusief een sprinklermeldinstallatie, waarin de brandmeld- en
ontruimingsinstallaties zijn geïntegreerd. Ook
werd buiten het gebouw een bluswaternet voor de

www.spie-nl.com

brandweer aangelegd. Een compleet pakket, met



AdvSPIE_Fire Pro & Sec (197x130mm_std).indd 1

ook een complete dienstverlening.
11-02-2022 16:22

Kwaliteit van dienstverlening
Salesmanager Juri de Poorter legt uit: “Wij
willen ons onderscheiden door de kwaliteit van
onze dienstverlening. Snel reageren op het moment
dat de situatie dit vraagt. Krijgen we een vraag, dan
willen we die bij voorkeur snel beantwoord hebben.
We merken dat dat gewaardeerd wordt, ook bij dit
project.”

Tevredenheid
“Opdrachtgever De Vries en Verburg toonde zijn
tevredenheid over het verloop van het project, met
name in de voorbereidingsfase. We ontwerpen (In
BIM door onze eigen modelleurs), bouwen de installatie en stellen hem in bedrijf. Daarna verzorgen
we ook het onderhoud en testen we de installatie
regelmatig. Tenslotte assisteren we bij inspecties
door certificerende bedrijven”.
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PMR: EEN VASTE GROND ONDER UW VOETEN
Vakkundigheid en betrouwbaarheid, dat is waar PMR voor staat.
Gespecialiseerd in de afwerking van vloeren en zonwering, halen wij plezier uit
het managen en realiseren van projecten van begin tot eind. En bovenal naar
tevredenheid van onze opdrachtgever. Meer weten?
www.pmr-bv.nl

De basis voor de vloerafwerking is al gelegd.
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PMR gaat voor vloeren van kwaliteit
Het Rotterdamse bedrijf PMR Projectstoffering bv is gespecialiseerd in het leggen van zowel onder- als
bovenvloeren in de utiliteitsbouw. Het bedrijf levert allerlei soorten vloeren, zoals parket, gietvloeren,
pvc-vloeren en tapijt. Ook levert en monteert het bedrijf binnen- en buitenzonwering, alles geheel op
maat.
Voor de vloeren in het kantoorgedeelte van het nieuwe pand van Neele-Vat verzorgt PMR 4.300 m²
tapijttegels. Het betreft verlooptegels met een aantal kleurschakeringen, die in een bepaald patroon
worden gelegd. Ook bekleedt het bedrijf de hoofdtrap met in totaal 150 m² aan pvc-stroken in
houtstructuur. Daarnaast verzorgt PMR de binnenzonwering van het kantoor middels rolgordijnen.
Inmiddels heeft PMR de voorbereidende werkzaamheden voor het leggen van de tapijttegels afgerond
en gaat het bedrijf binnenkort aan de slag met de vloerafwerking en zonwering.

‘Door mee te denken in het proces kunnen
we vooraf problemen voorkomen’

Onder-en bovenvloer
“We hebben de anhydrietvloeren aangebracht die als ondergrond voor de tegels dienen. De Vries en
Verburg, met wie we vaak samenwerken, beschouwt de onder- en bovenvloer ook als één geheel, en daar
zijn we erg blij om. Zo hebben we namelijk zelf de vlakte van de ondervloer in de hand,” licht Peter
Harreman, directeur en eigenaar van het Rotterdamse bedrijf, toe. “In dit geval was het aanbrengen van
de afwerkvloer complex, omdat we tegen vooraf aangebrachte kabelgoten aan moesten werken. Maar
het resultaat is straks een hoofdkantoorwaardige stoffering.”
Goede voorbereiding is essentieel
Harreman benadrukt het belang van een goede voorbereiding: “Door mee te denken in het proces
kunnen we vooraf problemen voorkomen, in plaats van ze pas tijdens de afwerking te ontdekken. Wij
gaan voor kwaliteit, willen leveren wat onze opdrachtgevers verwachten en alle voorkomende
problemen oplossen. En onze typische Rotterdamse mentaliteit van de handen uit de mouwen steken
helpt daar zeker bij.”
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Om het geheel te funderen zijn meer dan vijfduizend palen de grond in gegaan.
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Opdrachtgever
Neele-Vat Logistics BV, Rotterdam
Projectontwikkelaar
Dudok Real Estate Investments BV, Rotterdam
Installatietschnisch adviseur
Valstar Simonis, Den Haag
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Rite-Hite ontwikkelt en produceert oplossingen voor een
veilige en productieve werkomgeving in
magazijnen en productieruimten, met name voor het
laadperron. De complete en innovatieve productlijn omvat
onder meer docklevellers,wielvergrendelingen, dock
shelters, industriële deuren en ventilatoren.Onze
serviceprofessionals houden uw apparatuur in optimale
conditie.

Constructeur
AMB Ingenieurs, Tilburg
Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw BV, Stolwijk
Installateur
Van Rennes, Klaaswaal
Dakbedekking
Verhagen Dakbedekking, Gameren
Dakbedekking
InfraDak-Nesselaar BV, Scherpenzeel

Koppelstraat 26
7391 AK Twello

Tel: +31 571 270 444
www.ritehite.com

Installateur
Spie Nederland, Breda
Afbouw
PMR Projectstoffering, Rotterdam
Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum/ kantoor t.b.v.
Neele-Vat Logistics op het voormalige Port
Park Pernis
Bouwperiode
Februari 2021 – juni 2022
Bruto vloeroppervlakte
42.00 m2

‘Om het project tot een
goed einde te brengen,
was de inzet en inbreng
van alle partijen
onmisbaar’
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Nieuwbouw kantoor Stout & Herkon • Sliedrecht

Het nieuwe kantoor laat
zich omschrijven als
een luchtig en zwevend
gebouw met drie lagen.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Bouwonderneming Stout

Bouwonderneming Stout
bouwt eigen kantoor
in Sliedrecht
Een meer dan waardig visitekaartje
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‘Je bouwt als bouwonderneming
niet vaak een pand voor eigen gebruik’

De Van Herk Groep (Bouwonderneming Stout en Herkon) is de afgelopen jaren uitgegroeid van een lokale

aannemer tot een ontwikkelende bouwer met eigen signatuur en bekendheid in Midden Nederland. Deze groei
heeft ervoor gezorgd dat de onderneming toe is aan een volgende stap op een nieuwe locatie. Eind januari 2022
zijn de medewerkers verhuisd vanuit het oude pand in Hardinxveld-Giessendam naar het modern vormgegeven en
duurzaam gebouwde kantoor op het Stationspark langs de A15 in Sliedrecht.
Het was volgens projectvoorbereider Peter
van Houwelingen en uitvoerder Jan
Hesselberth best bijzonder om aan dit
project mee te mogen werken. “Je bouwt
als bouwonderneming immers niet vaak
een pand voor eigen gebruik”, aldus
Hesselberth. “Normaal bouwen we voor
een externe opdrachtgever. Nu zijn wij
met onze collega’s na de verhuizing zelf
de gebruikers. Iedereen is erg enthousiast
over het nieuwe kantoor maar er wordt
natuurlijk ook kritisch naar het uiteindelijke
resultaat gekeken”, vertelt Van
Houwelingen.
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Gedetailleerde binnen- en buitenafwerking
Hesselberth noemt de uitvoering van het
nieuwe kantoor voor zijn werkgever een
erebaan. Hij spreekt dan ook vol passie
over het verloop van de bouw. “Net voor
de bouwvak waren de gevels en het dak
wind- en waterdicht. Ook de dekvloeren
waren aangebracht. Er werd daarna hard
gewerkt aan diverse installatieonderdelen zoals de luchtkanalen,
verwarming en elektriciteit. De complete
betonnen buitenvloer is in drie fases
aangebracht. Dit is gedaan om de werk-

zaamheden in en aan het kantoorpand
gewoon door te kunnen laten gaan. Want
ook de afwerking aan de binnen- en de
buitenzijde vergde veel tijd en aandacht.
De architect heeft veel opvallende
bouwkundige details in de gevelafwerking
verwerkt. De inrichting en het interieur
dragen bij aan de warme en huiselijke
uitstraling.”

Teamwork in optima forma
Voordat Hesselberth met het uitvoerend
team aan de slag kon gaan had projectvoorbereider Peter al menig uur aan alle

Sliedrecht • Nieuwbouw kantoor Stout & Herkon
voorbereidingen besteed. “Ik was
verantwoordelijk voor de voorbereiding, de
inkoop en afstemming van diverse
bouwmaterialen en de planning van het
complete project. Door alles tijdig te
bestellen hadden wij ondanks de
coronaperikelen geen vertraging bij de
leveringen. Een voordeel is ook dat we in
het bouwteam werkten met partijen waar
wij veel mee samenwerken. Je voelt elkaar
daardoor goed aan en dat is voor de
onderlinge afstemming en het efficiënt
inplannen van alle werkzaamheden
bijzonder prettig.”

van A tot Z. Het is zowel architectonisch als
bouwkundig een meer dan waardig visitekaartje voor ons bedrijf.”

Het ontwerp
Architectenbureau RoosRos architecten is
verantwoordelijk voor het ontwerp van de
nieuwe huisvesting. Het nieuwe kantoor
laat zich omschrijven als een luchtig en
zwevend gebouw met drie lagen. De

onderlaag is terugliggend. Hierdoor
ontstaan grote overstekken, wat de
architectuur van het gebouw versterkt en
karakteriseert. Het pand ademt een paviljoenachtige sfeer, is lekker licht en heeft
een transparante uitstraling. Grote vides
en glasgevels laten het daglicht doordringen tot diep in het gebouw. Het wordt een
duurzaam kantoor met energiebesparende
en -opwekkende maatregelen.

Projectvoorbereider Peter van Houwelingen en uitvoerder Jan Hesselberth.

Een meer dan waardig visitekaartje
Over de vraag wat Van Houwelingen en
Hesselberth zelf het meest aanspreekt in
het nieuwe kantoor van Stout & Herkon
hoeven zij niet lang na te denken. “Dat is
de grote centrale trap waaromheen alles
verdeeld over twee verdiepingen gebouwd
is. Het plaatje klopt ook gewoon helemaal

Een grote centrale trap vormt het verbindende element.
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Architect ontwerpt
kantoor dat aan alle
kanten klopt
RoosRos Architecten werkt al jarenlang prettig
samen met Bouwonderneming Stout en Herkon.
Toch was het geen vanzelfsprekendheid dat het
architectenbureau uit Oud-Beijerland het nieuwe
kantoor voor de bouwonderneming en projectontwikkelaar in Sliedrecht mocht ontwerpen. “Uit
een groep architecten werd uiteindelijk onze visie
als beste geselecteerd”, vertelt directeur-architect
Sander Ros.
Binnen hun visie stonden volgens de architect voor
dit project vijf uitgangspunten centraal. “Het is een
gebouw geworden waar je vanuit elke ruimte dwars
doorheen kunt kijken, een soort van grote etalage.
Daarnaast moest het flexibel indeelbaar zijn, zodat
alle ruimtes optimaal benut kunnen worden.
Een ander uitgangspunt was dat het gebouw een
gezonde ontmoetingsplaats voor medewerkers en
bezoekers moet zijn. Daar is door ons qua inrichting
en faciliteiten nadrukkelijk rekening mee gehouden.
Dat het nieuwe kantoor parallel ligt met de aangrenzende snelweg A15 maakt het strakke horizontale lijnenspel dat wij voor ogen hadden nog
sterker.”

’Knap staaltje vakwerk’
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De architect heeft veel opvallende bouwkundige
details in de gevelafwerking verwerkt.
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Esthetische
gevelafwerking geeft
elk pand meer allure
Een onderneming die met trots de slogan ‘Dressed
by Cladding’ gebruikt, steekt niet onder stoelen of
banken waarin men gespecialiseerd is. “Dat klopt”,
lacht projectleider Gilbert Romme. “Cladding
Partners BV uit Oosterhout is hét adres voor
esthetische dak- en gevelbekleding. Wij maken van
ieder gebouw een pand met cachet. Het nieuwe
kantoor van Stout & Herkon in Sliedrecht is daar
een mooi voorbeeld van.”
Voor de gevelafwerking van het moderne nieuwe
kantoorpand aan Stationspark II in Sliedrecht zijn
stijlvolle gevelbanden, uitgevoerd in
composietpanelen van 40 bij 70 cm, gebruikt. Deze
even esthetische als duurzame panelen zijn door
ons op een aluminium frame bevestigd. De
antracietzwarte kleur RAL 702 zorgt voor extra
uitstraling van de gevelaanzichten. In totaal ging
het bij dit project om circa 480 strekkende meter
gevelafwerking. Het zorgt ervoor dat dit
kantoorpand er echt uitspringt”, aldus de
projectleider.
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Aluminium geveloplossingen zijn mooi én
duurzaam
In een tijd waarbij het bij nieuwbouw, verbouw en renovatie steeds meer draait om duurzaamheid, is het
steeds vanzelfsprekender om voor aluminium geveloplossingen te kiezen. Dat merken ze ook bij Aluverre
Gevelbouw en toeleverancier Schüco. “De aluminium kozijnen en vliesgevels die wij maken en monteren
worden met name in de utiliteitsbouw en luxe villabouw steeds vaker toegepast. Het resultaat van ons
werk is bijvoorbeeld terug te zien in het prachtige nieuwe kantoor van Stout & Herkon in Sliedrecht. Dat
project is ook voor ons een heel mooi visitekaartje”, aldus werkvoorbereider Sebastiaan van der Pijl.

‘De aluminium kozijnen en vliesgevels die wij
maken en monteren worden met name in de
utiliteitsbouw steeds vaker toegepast’
Een nieuw clubhuis
Aluverre Gevelbouw biedt geveloplossingen in aluminium en glas. “Bij de productie maken wij gebruik
van de hoogwaardige aluminium systemen van Schüco. De profielen krijgen wij op lengten van 6 meter
en in de gewenste RAL-kleur aangeleverd en wij assembleren en monteren de gevels exact op maat.
Aluminium is strak, sterk isolerend, onderhoudsvriendelijk en het gaat heel lang mee. Onze aluminium
geveloplossingen worden daarom ook veel toegepast bij het verduurzamen van bestaande woningen en
bedrijfspanden. Door de toenemende opwarming van de aarde neemt de vraag naar duurzame gebouwen
enorm toe. Het feit dat aluminium eindeloos kan worden hergebruikt, verklaart de populariteit van dit
milieuvriendelijke product.”
Zon- en geluidwerend
Bouwonderneming Stout BV werkt al jarenlang samen met Aluverre Gevelbouw. Voor de bouw van hun
nieuwe kantoor in Sliedrecht is de gevelfabrikant uit Hardinxveld-Giessendam ingeschakeld voor het
realiseren van de aluminium vliesgevels. “Daarbij hebben wij in de gevel aan de voorzijde (langs de
A15) niet alleen zonwerend, maar ook geluidwerend glas geplaatst. Daarnaast hebben we voorzieningen
getroffen om de montage van de gevelbanden ter hoogte van het vloerniveau gemakkelijk mogelijk te
maken.”

IndustrieBouw februari 2022 • 24

Sliedrecht • Nieuwbouw kantoor Stout & Herkon

Aluverre Gevelbouw werkt al jarenlang samen
met Bouwonderneming Stout en Herkon.
Op uitnodiging van directeur/eigenaar, de
heer Ad van Herk, mocht Aluverre Gevelbouw
meedenken bij de bouw van het nieuwe
hoofdkantoor in Sliedrecht én toetreden tot
het bouwteam.
Aluverre Gevelbouw heeft zowel de
aluminium vliesgeveldelen als de aluminium
kozijnen van het nieuwe hoofdkantoor
geproduceerd én gemonteerd. Hierbij is er
gekozen voor de profielsystemen van Schüco.
Een gerenommeerde partner waar Aluverre
Gevelbouw al vele jaren mee samenwerkt
en die ook gericht is op het leveren van de
hoogst haalbare kwaliteit.
Door deze fijne samenwerking is
Bouwonderneming Stout en Herkon
recent verhuisd naar dit prachtige
nieuwe pand. Wij wensen hen veel succes toe
op deze nieuwe thuisbasis en kijken uit naar
een mooie voortzetting van onze
samenwerking!
Aluverre Gevelbouw B.V.
Kade 48
3371 EP Hardinxveld-Giessendam

Schüco Nederland BV
Clarissenhof 3A
4133 AB Vianen

www.aluverre.nl
www.schueco.nl
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Betonmortel is hét
versproduct onder de
bouwmaterialen
Betonmortelcentrale Gorkum is sinds 1960 actief in
verkoop, productie en transport van kant en klare
betonmortel voor bedrijven en particulieren. “Onze
klanten binnen de betonmarkt zijn aannemers,
vloerenbedrijven en wegenbouwers, maar ook
doe-het-zelvers”, vertelt directeur Jos van der

AL 60 JAAR DÉ
BETONSPECIALIST
IN DE REGIO
Wij kunnen elke klus aan!
Met eigen truckmixers, betonpompen
en vakkundige chauffeurs leveren wij
betonmortel in de hele regio.
Betonmortelcentrale Gorkum heeft de
capaciteit, de kennis, het materieel én
de mensen in huis om elk project aan
te kunnen. We halen onze neus niet op
voor een kleine klus maar schrikken
ook niet van een grote klus.

t!

Probeer ons eens ui

Velden.
Een van de vele opdrachtgevers van
Betonmortelcentrale Gorkum is Bouwonderneming
Stout en zusterbedrijf Herkon. Voor de bouw van
hun eigen nieuwe kantoor in Sliedrecht nam Stout
& Herkon het bedrijf van Van der Velden in de arm

Zuiderlingedijk 15, Gorinchem
0183 – 623322 | www.bcgorkum.nl

voor de levering van de verschillende kwaliteiten
betonmortel. In totaal voor funderingen en vloeren
circa 2.000 kuub.
Korte lijnen, snel schakelen
Betonmortelcentrale Gorkum heeft de beschikking
over een eigen loswal aan de rivier de Linge.
Binnenvaartschepen meren daar aan om zand, grind
en cement af te leveren. “Wij hebben twee eigen
centrales waarmee we zo’n 150 kuub betonmortel
per uur kunnen produceren. Voor het transport van
de betonmortel hebben wij 15 betonmixers,
waarvan 3 pompwagens. Wij hebben als
zelfstandige onderneming alles in eigen hand en
dat is zeker voor een levering op maat en precies
op tijd essentieel”, aldus Van der Velden.
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De inrichting en het interieur dragen bij
aan de warme en huiselijke uitstraling.
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Graphorn Groen en
Infraprojekten is van
A tot Z betrokken
Bij veel bouwprojecten in de regio Rotterdam kom
Graphorn Groen- en Infraprojekten BV

je de medewerkers van Graphorn Groen en

Mandenmakerstraat 20
2984 AS RIDDERKERK
078-6772522
www.graphorn.nl

Infraprojekten uit Ridderkerk tegen. “Wij zijn vaak
vanaf het bouwrijp maken tot en met de
terreinafwerking en groenvoorziening bij projecten
betrokken. Dat is ook bij de bouw van het nieuwe
kantoor voor Stout & Herkon in Sliedrecht het
geval”, aldus mede-eigenaar Addy Boer.
“Ons bedrijf werkt veelal in opdracht van
aannemingsbedrijven, gemeenten, wegbeheerders
en projectontwikkelaars”, vertelt Addy. “Wij werken
regelmatig in opdracht van Bouwonderneming
Stout en dan is het natuurlijk leuk dat wij ook voor
de bouw van hun eigen nieuwe kantoor gevraagd
worden.”
Onder- en bovengronds vakwerk
Bij dit bouwproject verzorgde Graphorn het
bouwrijp maken van het bouwperceel, het
ontgraven en aanvullen van de fundering en het
aanleggen van de riolering. “Tevens nemen wij het
grondwerk voor het onderheide parkeerterrein voor
onze rekening. Het project wordt door ons afgerond
met de terreininrichting, inclusief bestrating. Als
extra opdracht is daar het aanleggen van een 20
meter brede watergang (met beschoeiing) rondom
het nieuwe kantoor bijgekomen. Het is net alsof het
moderne kantoor uit het water omhoog komt. Dat
past perfect in het hele plaatje.”
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Ook de afwerking aan de binnen-en de
buitenzijde vergde veel tijd en aandacht
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Maatwerk interieur
maakt kantoor Stout
& Herkon helemaal af
Van Eijk Interieurmakers uit Nieuw-Lekkerland is
gespecialiseerd in het maken van maatwerk
interieurs voor zakelijke en particuliere
opdrachtgevers. “Wij werken veelal voor
projectinrichters, binnenhuisarchitecten en
villabouwers. Het interieur dat wij voor het nieuwe
kantoor van Stout en Herkon hebben mogen maken
is ontworpen door RoosRos Architecten uit
Oud-Beijreland”, vertelt directeur-eigenaar Egbert
van Eijk.
Bij een modern nieuw kantoor waar door de
architect zoveel aandacht is besteed aan het
ontwerp hoort volgens Egbert geen standaard
interieur. “Daarmee zou je zo’n in het oog springend
pand echt tekortdoen. Gelukkig hoef je dat de
mensen van Stout & Herkon niet uit te leggen. Van
de pantry’s tot de receptiebalie en van de
wandbetimmering tot de kantoorkasten, alles is
door ons op maat gemaakt. In het hele interieur zie
je veel mat zwart structuur HPL met massief eiken
latwerk terugkomen. Het maakt dit kantoorpand
echt helemaal af.”
Oude bekenden
Zo’n 20 jaar geleden liet Van Eijk Interieurmakers
haar bedrijfspand door Bouwbedrijf Stout bouwen.
“Het is wel leuk dat directeur Ad van Herk nu voor
het maatwerk interieur van hun nieuwe kantoor bij
ons aanklopte. De samenwerking is wat mij betreft
wederom prima bevallen.”
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INTERIEURMAKERS

Kantoormeubilair dat
past bij de identiteit
van de klant
“Wij kennen Bouwbedrijf Stout al heel lang. Zij
hebben ons bedrijfspand in Oosterhout gebouwd.

Ruim 30 jaar
uw partner in
maatmeubilair

Het is een no-nonsense organisatie. Toen wij de
opdracht kregen voor het leveren van al het
meubilair voor hun nieuwe kantoor in Sliedrecht
was het dus meteen duidelijk waar dat aan moest
voldoen. Functioneel, degelijk en tijdloos”, vertelt
Martin Brokx, mede-eigenaar van Brokx
projectinrichting.

M ee r we te n?

VANEIJKINTERIEURMAKERS.NL
Veenweideweg 1, Nieuw-Lekkerland

Passend geheel
De projectinrichter uit Oosterhout heeft langs de
A59 een grote moderne showroom waar klanten
volop inspiratie op kunnen doen. Brokx: “De
disciplines waar wij sterk in zijn hebben
betrekking op interieurontwerp, meubilair voor
werken, ontmoeten en vergaderen,
vloerbedekking en raambekleding. Voor het kantoor
van Stout & Herkon leverden wij al het meubilair
voor de kantoren, vergaderruimtes en de ruimtes
waar medewerkers en bezoekers elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen ontspannen. Comfortabel,
maar zonder opsmuk, precies zoals dit bedrijf zich
graag profileert.”
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Vrijwel al het bouwmateriaal via één
leverancier, handig!
Bouwpartner Büller Bouwmaterialen is gespecialiseerd in het leveren van alle denkbare ruwbouwmaterialen. Het bedrijf uit Arkel levert voornamelijk aan de professionele markt. “Van ZZP-ers tot grote
bouwconcerns zijn bij ons klant. Eén van onze trouwe klanten is bouwonderneming Stout BV. Het is dus
niet zo vreemd dat wij ook voor hun nieuwe kantoor in Sliedrecht al het bouwmateriaal mochten leveren”,
vertelt directeur-eigenaar Danny Hofman.
Bij de bouw van het nieuwe kantoor voor Stout & Herkon leverde het bedrijf een lange lijst met materiaal
voor de complete ruwbouw. Danny: “Dat gaat van wijze van spreken van het plaatsen van de cementsilo
tot en met de houten balken en plaatmateriaal voor de dakconstructie. Dus bijvoorbeeld ook de
kalkzandsteen voor de binnenmuren etc. Hoe handig en overzichtelijk is het dat je dit qua prijsstelling en
planning allemaal bij één partij onder kunt brengen?”

HOUT
SANITAIR
DAKPANNEN
GEREEDSCHAP
PREFAB VLOEREN
GEVELBEKLEDING
BOUWMATERIALEN
0183– 563044 • info@bullerarkel.nl • Vlietskade 4002 Arkel

Bordenweg 8 • Meerkerk • 0183-352747
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Grote vides en glasgevels laten het daglicht
doordringen tot diep in het gebouw.

Opdrachtgever
Van Herk Groep, Sliedrecht
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Hoofdaannemer
Bouwonderneming Stout BV,
Sliedrecht
Terreinafwerking & groenvoorzieining
Graphorn Groen en Infraprojekten,
Ridderkerk
Gevelbeplating
Cladding Partners BV, Oosterhout

Leverancier betonmortel
Betonmortelcentrale Gorkum,
Gorinchem

Aluminium vliesgevels
Aluverre Gevelbouw, HardinxveldGiessendam

Leverancier ruwbouwmaterialen
Buller Bouwmaterialen, Arkel

Toeleverancier aluminium
vliesgevels
Schüco, Vianen

Hijs- en heiwerken
Boer BV, Meerkerk
Interieur
Van Eijk Interieurmakers, NieuwLekkerland
Leverancier meubiliar
Brockx Projectinrichting, Oosterhout

Bouwprogramma
Bouwen nieuw kantoor t.b.v
Stout & Herkon
Bouwperiode
Januari 2021 – januari 2022
Bruto vloeroppervlakte
2.400 m2
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Uitnodigend retailgebouw in Duiven
Vruchtbare samenwerking Janssen de Jong Projectontwikkeling en Remco Ruimtebouw
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Palazzo BV

De voorgevel aan de
Nieuwgraaf is transparant,
met een doorlopende luifel
als markant element.
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‘We hebben met de huurders aan tafel
gezeten om eventueel benodigde
bouwkundige voorzieningen te coördineren’
Op bedrijventerrein Centerpoort-

Nieuwgraaf in Duiven bouwt
Remco Ruimtebouw in opdracht
van zusterbedrijf Janssen de Jong
Projectontwikkeling een nieuw
retailgebouw van 2.800 m² met
ruimte voor meerdere huurders. De
oplevering staat gepland voor het
voorjaar van 2022.
Bij de ontwikkeling van het project gaan
beide zusterbedrijven hand in hand. Een
groot voordeel, volgens commercieel
manager Jack van den Broek van Remco
Ruimtebouw. “We kennen elkaar natuurlijk
door en door”, zegt hij. “In een vroeg
stadium kan Janssen de Jong
Projectontwikkeling als projectontwikkelaar de expertise van Remco als
aannemer benutten. Zo ontstaat er een
open dialoog tussen alle partijen, zowel
de eigenaar als de ontwikkelaar en de
bouwer.”

Robuuste architectuur
Voor het ontwerp is architect Palazzo
Groep in de arm genomen. Rob
Gerritsjans, regiomanager Midden en Oost
Nederland bij Janssen de Jong
Projectontwikkeling: “Palazzo Groep is een
architect waarmee we al vaker succesvol
hebben samengewerkt. Een groot voordeel
is, dat ze uit Duiven komen en dus weten
wat er gevraagd wordt in deze gemeente.”
Palazzo ontwierp een robuust pand, waarin
glas en staal domineren. De voorgevel aan
de Nieuwgraaf is transparant en daardoor

De constructie van het pand omvat
een stalen skelet, vliesgevels en stalen
sandwichpanelen op de gevels.
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uitnodigend, met een doorlopende luifel
als markant element. Die luifel vereiste ook
bouwkundig de nodige aandacht, volgens
projectcoördinator Wilbert van Boxmeer.
“Het detailleren van de aansluiting op de
gevel was best ingewikkeld. De vorm, de
materiaalkeuze en het kleurgebruik maken
de luifel tot een eyecatcher. Verder is de
constructie van het pand tamelijk
traditioneel, met een stalen skelet,
vliesgevels en stalen sandwichpanelen op
de gevels.”

Casco oplevering
Remco levert het gebouw straks casco op.
De huurders verzorgen zelf de installaties.
Gerritsjans: “Iedere huurder heeft eigen,
specifieke behoeften. Zo verkoopt een
van hen tv’s en andere elektronica die zo
veel warmte produceren dat een verwarmingsinstallatie niet nodig is. Wel hebben
we met de huurders aan tafel gezeten om
eventueel benodigde bouwkundige
voorzieningen te coördineren. Ook is het
dak en de dakbedekking geschikt gemaakt
voor het plaatsen van zonnepanelen.”

Positieve rol gemeente
Gerritsjans prijst ten slotte de
constructieve houding van de gemeente
Duiven bij het tot stand komen van het
project. “Vanaf de initiatieffase was
gemeente Duiven zeer coöperatief. Ook de
voortvarendheid waarmee zij het
opgepakt hebben en hun bereidheid om op
een positieve manier mee te werken waren
groot. Ook zij zagen het belang om dit
terrein aantrekkelijk te houden voor een
groot winkelpubliek.”

Het gebouw wordt straks casco opgeleverd.

Projectontwikkelaar
Janssen de Jong Projectontwikkeling,
Son en Beugel
Architect
Palazzo BV, Duiven
Constructeur
Bouwtechnisch Adviesbureau J.A. De
Beijer BV, Riethoven
Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw BV, Nieuwkuijk

Heiwerk
Lodewikus Beton BV, Oosterhout

Bouwprogramma
Bouwen retailgebouw / kantoor /
winkels aan de Nieuwgraaf

Grondwerk en bestrating
Putman Sloopwerken en Infra BV,
Westervoort

Bouwperiode
Oktober 2021 – maart 2022

Staalconstructie
Van den Hul Staalbouw, Apeldoorn

Bruto vloeroppervlakte
2.800 m2

Dak en wand beplating
Cladding Partners BV, Oosterhout
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Modern en hoogwaardig
bedrijfspand voor Dertec
Functioneel en esthetisch ontwerp
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Bedrijfsbouw Partners

Het ontwerp is een mix van
modern, strak en industrieel
gecombineerd met
karakteristieke elementen.
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‘Ondanks de coronaperikelen hebben wij dit
project volgens planning kunnen opleveren’

Bedrijfsbouw Partners uit Vlist

bouwde in opdracht van Dertec
een modern en hoogwaardig
bedrijfspand. Het nieuwe
bedrijfspand met kantoor op
bedrijventerrein Sassenheim-Zuid is
een echte blikvanger.
IndustrieBouw februari 2022 • 40

Sassenheim • Kantoor Dertec
Dertec is fabrikant van roestvrijstalen
aandrijvingen voor de voedingsindustrie
en levert daarnaast aandrijfsystemen en
componenten voor de machinebouw.
WnS Architecten uit Wateringen
ontwierp een even functioneel als
esthetisch bedrijfspand, waarbij veel
aandacht is besteed aan een hoogwaardige
afwerking. Het is een mix van modern,
strak en industrieel gecombineerd met
karakteristieke elementen.

Compleet gebouw
“In het bedrijfspand van in totaal 3.950 m²
kom je alles tegen,” vertelt projectleider
Wouter-Jan van den Dool. “Het voorste
bouwdeel heeft twee bouwlagen met op
de eerste verdieping kantoren en op de
begane grond assemblage en logistieke
ruimtes. Achter dit bouwdeel staan de
magazijnen voorzien van super vlakke
betonvloeren en paternosterkasten. Een
laaddock voor de logistieke afdeling,
vloergoten in de betonvloer met daardoor
aanpasbare installaties voor de
werkplekken maken het geheel compleet.”

Ruimtelijk en transparant
De hoofdentree heeft een grote vide met
betontrap naar het kantoor. De opgaande
lijn van deze trap is een niet te missen
onderdeel van de gevel. Het kantoor heeft
een oppervlak van 1.000 m². Door het
ruimtelijk ontwerp en het vele glas in alle
gevels lijkt het alsof het nog veel groter

is. Uiteraard is het hele pand gasloos en
de duurzame technische installatie wordt
door 210 PV-panelen van groene energie
voorzien.

Hoog afwerkingsniveau
Ook uitvoerder Wilco Kreft is enthousiast
over de hoogwaardige afwerking.

“Assemblage en logistiek hebben strak
gestukte wanden en een kunststof
gietvloer. Het personeel komt samen in
de lunchruimte op de eerste verdieping,
voorzien van een luxe keuken en
aangrenzend dakterras. De plafondeilanden op de kantoorverdieping houden
het betondak en de staalconstructie
zichtbaar. De wanden van de toiletruimten
in het kantoor zijn voorzien van marmer
slabs en zwarte plafonds in combinatie
met eikenhouten elementen. De opdrachtgever heeft historische eikenhout geselecteerd, waarmee ook beeldbepalende
binnenwanden van het kantoor zijn
bekleed. Oud eiken kolommen scheiden
ruimtefuncties af en in een stalen trap is
oud eiken gecombineerd met robuust,
zwart gecoat plaatstaal. Het geheel straalt
klasse uit en voelt tevens warm en
huiselijk.” Volgens Van den Dool en Kreft
is over elk detail nagedacht. “Ondanks de
coronaperikelen hebben wij dit project
volgens plan en naar volle tevredenheid
eind 2021 turn-key af kunnen leveren.
Dat is echt een compliment voor het hele
bouwteam.”

Beeldbepalende binnenwanden van
het kantoor zijn bekleed met historisch
eikenhout.
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Kantoor Dertec • Sassenheim

Bouwkundige
brandpreventie
voor nieuwbouw en
renovatie
Abema BV uit Drunen is gespecialiseerd in

van Veen Elektrotechniek BV

Contact

Hovenierstraat 100

t

0174 624 627

2671 DB Naaldwijk

e

info@vanveeneletrotechniek.nl

Nederland

w vanveenelektrotechniek.nl

bouwkundige brandpreventie voor nieuwbouw en
renovatieprojecten. Het bedrijf van directeureigenaar Mike van Veen werkt veel voor vaste
opdrachtgevers, waaronder Bedrijfsbouw Partners.
“Ook bij de bouw van het nieuwe kantoor van de
firma Dertec op bedrijventerrein Sassenheim
werden wij door deze hoofdaannemer
ingeschakeld.”
Abema richt zich met name op utiliteitsbouw,
scholen, zorginstellingen en openbare gebouwen.
Het bedrijf uit Drunen voorzag de complete stalen
draagconstructie van het nieuwe kantoor in
Sassenheim van een brandwerende coating. “In
totaal ging het om zo’n 575 strekkende meter
stalen kolommen en liggers. Verder hebben wij
in dit project tientallen doorvoeren en sparingen
brandwerend afgedicht. Hiervoor gebruiken wij
speciale pasta, coating en steenwolplaten. Alles
wat wij in zo’n project doen, wordt in een digitaal
logboek vastgelegd.”

Een E-installatie
omvat meer dan
menigeen denkt
Bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand voor
de firma Dertec in Sassenheim kwam veel van de
expertise van Veen Elektrotechniek van pas. Het
elektrotechnisch installatiebureau uit Naaldwijk
is namelijk gespecialiseerd in het verzogen van
complete E-installaties voor zowel woningbouw,
utiliteitsbouw als Retail.
“Onder een E-installatie valt veel meer dan je
misschien zou verwachten”, zegt directeur Jan van
Veen. “Wij doen naast alle elektrische
aansluitingen en verlichting bijvoorbeeld ook het
complete datanetwerk, de infra voor
telecommunicatie en beveiligingssystemen (camerasystemen en alarmsystemen). Zeker bij een bedrijf

BOUWKUNDIGE BRANDPREVENTIE

ALCOALAAN 8N, DRUNEN
TEL. +31 (0) 73 - 511 88 03

COMPLETE OPLOSSINGEN OP HET GEBIED VAN
PASSIEVE BOUWKUNDIGE BRANDPREVENTIE

als Dertec is dat een veelomvattende klus. Naast
alle werkplekken op kantoor hadden we hier ook te
maken met het aanbrengen van alle
elektrotechnische faciliteiten in de werkplaats, het
magazijn en de logistieke afdeling. De
samenwerking met Frans Noest, de directeur van
Dertec, en hoofdaannemer Bedrijfsbouw Partners
was bijzonder prettig en het resultaat mag er zijn.”

W W W . A B E M A - B V . N L
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Sassenheim • Kantoor Dertec

Bedrijfsbouw van
ontwerp tot realisatie.
Samen bouwen? www.bedrijfsbouwpartners.nl

Opdrachtgever
Dertec, Sassenheim
Architect
WnS Architecten, Wateringen
Hoofdaannemer
Bedrijfsbouw Partners, Vlist
Brandwerende coating staalconstructie
Abema BV, Drunen

Twintec Nederland

De staalvezelspecialist in industrievloeren

Industrievloeren
Twintec, Culemborg
E-installateur
van Veen Elektrotechniek, Naaldwijk
Bouwprogramma
Bouwen kantoor met bedrijfsruimte/
assemblage/ logistieke ruimtes t.b.v. Dertec
Bouwperiode
December 2020 – december 2021

Tel: 0345 849 892 - www.twintec.nl - info@twintec.nl
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Ter Steege Bouw Vastgoed West • Den Hoorn

Alles in het zicht in nieuw
kantoorgebouw Ter Steege
Vastgoed West
IndustrieBouw februari 2022 • 44
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Foto’s: Ter Steege Bouw Vastgoed

Het pand heeft 2
verdiepingen met 7
kantoren en 3 stilte
werkplekken.
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Ter Steege Bouw Vastgoed West • Den Hoorn

‘Het nieuwe kantoor wordt o.a. uitgerust met een
warmteterugwininstallatie en een warmtekoudepomp’

Op het industrieterrein Harnaschpolder In Den Hoorn verrijst op wat onlangs nog een weiland was, een nieuw

kantoorgebouw. Opdrachtgever is Ter Steege Bouw Vastgoed en gebruiker is de jongste loot aan de Ter Steege
boom: Ter Steege Bouw Vastgoed West B.V. Naar verwachting wordt de nieuwe werkplek na de bouwvak van dit
jaar opgeleverd.

In het nieuwe kantoorgebouw is er ruimte
voor circa 40 medewerkers. Het bedrijf
heeft 2 verdiepingen met 7 kantoren, 3
stilte werkplekken en 3 toiletgroepen. Op
de begane grond vindt men de kantine,
vergaderruimten en een receptie.
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Daarnaast is er een opslag voor klein
materiaal en een aanhanger. Er is veel
aandacht besteed aan duurzaamheid.
Vanzelfsprekend is het pand gasloos. Het
dak is een retentiedak: het water wordt
vertraagd afgevoerd en opgeslagen om het

riool te ontlasten. Verder liggen op het dak
zonnepanelen en is deels groen
aangelegd met sedumplanten. Het
regenwater dat van het dak komt, wordt
verwerkt in een grijswatersysteem: het
water wordt opgeslagen in een onder-

Den Hoorn • Ter Steege Bouw Vastgoed West
grondse tank en gebruikt voor het doorspoelen van de toiletten en
een druppelsysteem voor de beplanting aan de gevel. Verder is het
nieuwe kantoor uitgerust met een warmteterugwininstallatie en
een warmtekoudepomp. Tot zover de technisch duurzame
oplossingen. Maar daar blijft het niet bij.

Cross Laminated Timber
“De muren en vloeren zijn opgebouwd uit Cross Laminated Timber
(CLT)”, vertelt projectleider Herman Nowee. “CLT is toekomstbestendig doordat het hergebruikt kan worden. Door de kruislingse
verlijming is het sterk en geschikt voor zowel vloeren als wanden.
De CLT platen worden geprefabriceerd in de fabriek, waardoor het
eenmaal op de bouw snel werkt. In het gebouw vind je ook enkele
vides. Daaromheen zijn stalen liggers geconstrueerd die vervolgens
worden weggewerkt in de vloer.” Eenmaal binnen valt al snel op dat
er geen systeemplafonds zijn. Alle installaties zijn zichtbaar en de
armaturen boven de bureaus worden bevestigd aan pendels. Buiten
op het parkeerterrein worden laadpalen geplaatst en het
domoticasysteem voor besturing van de verlichting en de warmtepompen dragen bij aan een duurzaam gebruik van deze
werkomgeving. De buitenzijde van het gebouw heeft nog een
opvallend detail. De rand vanaf het maaiveld, op de fundering,
wordt vaak opgetrokken uit donkere bakstenen.

Natuurinclusief bouwen
Bij deze nieuwste vestiging van Ter Steege, Ter Steege Bouw
Vastgoed West B.V. rijst er een natuurstenen plint op uit de grond,
rondom het gebouw. Met deze donkere natuursteen met daarboven
de donkere wandplaten en de witte vloerranden, waar de
luifelconstructie aan hangt, ontstaat een stijlvolle uitstraling. In het
kader van natuurinclusief bouwen worden op advies van
Vogelbescherming Nederland een aantal voorzieningen opgenomen
aan en om het pand, zodat ook onze gevleugelde vrienden een
plekje krijgen bij Ter Steege Bouw Vastgoed West BV.

Besturing via
domotica
Halster Electra uit ’s-Gravenzande tekende voor de
volledige E-installatie van het nieuwe
kantoorgebouw van Ter Steege Bouw Vastgoed
West. Deze omhelst naast het gebruikelijke
installatiewerk de aanleg van het computernetwerk
en de inbraakbeveiliging. Halster zorgt verder
binnen voor een domoticasysteem voor besturing
van de verlichting en de W-installatie.
“Wij als Halster Electra doen veel op het gebied van
domotica”, vertelt Nicolai Krom van de
elektrotechnische installateur die vooral actief is in
de regio Westland en Den Haag. “Daarnaast is het
plaatsen en installeren van camera’s ook een van
onze specialiteiten. Bij dit kantoorgebouw komt een
CCTV-systeem.”
Kennis en kunde in huis
Buiten het gebouw zorgt Halster voor laadpalen
op het parkeerterrein en voor het aansluiten van

Er wordt bij de bouw veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

de zonnepanelen. “In een nieuwbouwproject als dit
neem je alles mee. We hebben de kennis en kunde
in huis, al meer dan 25 jaar.”
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Ter Steege Bouw Vastgoed West • Den Hoorn

Gebruik maken van
wat er is
J. Bos en Zn uit Moordrecht heeft niet alleen het

Jupiter 56
www.rijgersbergmcr.nl
2685 LR Poeldijk 0174-213631 info@rijgersbergmcr.nl

grondwerk verzorgd voor de nieuwbouw van Ter
Steege Vastgoed Bouw West, de aannemer en
grondverwerker werken vaker samen. Jeffrey Bos:
‘Op het moment zijn we onder andere aan het werk
bij het nieuwe Van der Valk Hotel dat in Den Hoorn
wordt gebouwd.”
“De samenwerking met Ter Steege is altijd goed.
Voor het nieuwe kantoorgebouw van Ter Steege
hebben we de fundering gegraven, het terrein

Stalen constructie in
houten gebouw

bouwrijp gemaakt en de riolering verzorgd. Over

Rijgersberg mcr BV levert voor de nieuwbouw van

een paar maanden, als het gebouw klaar is, zorgen

Ter Steege Bouw Vastgoed West het staal van de

wij ervoor dat het terrein er buiten piekfijn uitziet.”

hoofdconstructie, de trappen en hekwerken van
glas en RVS, bordessen voor de vluchttrap en

Bestrating en groeninrichting

luifelconstructie met plantenbakken.

“We plaatsen keerwanden en het hekwerk, zorgen
voor de bestrating en de groeninrichting. Ondanks

“Deze hekken komen centraal in het gebouw”,

dat er hoogteverschillen zijn, hebben we op dit

vertelt Alex Hillenius, directeur van Rijgersberg mcr

terrein geprobeerd zoveel mogelijk de ruimte te

BV. “In het ontwerp zitten vides op de verdiepingen.

benutten. Daarom komt er straks een split-level

Rondom deze vides komen hekken. Het gebouw

parkeerterrein.”

zelf is van hout en de constructieve elementen van
staal produceren en leveren wij. Opvallende details
aan dit pand zijn de luifels van stalen frames met
aluminium lamellen die aan de buitenkant komen.
In deze luifels worden namelijk plantenbakken
verwerkt. In totaal worden er 38 plantenbakken

J. BOS & ZONEN IS UW TOTAALLEVERANCIER
IN DE GROND-, WEG- EN WATERBOUW

geplaatst, verdeeld over alle gevels en
verdiepingen. Voor deze luifels moet een
constructie ontworpen en gemaakt worden.”
Rijgersberg mcr BV werkt vaker samen met Ter
Steege Bouw: “De samenwerking is prettig en de
projecten zelf zijn interessant. Zo werken we nu aan
het Van der Valk Hotel dat vlakbij het nieuwe kantoor komt en zijn we bezig met een verbouwing van

Meedenken in veelzijdigheid

Betrokken in vertrouwen

Zuidplaspolderweg 17 | 2841 DC Moordrecht | 0182 - 37 22 98
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een ziekenhuis in Leiderdorp dat tijdens de werkzaamheden gewoon open blijft. Mooie projecten.”

Den Hoorn • Ter Steege Bouw Vastgoed West
Er zijn verschillende vides te vinden in het gebouw.

Opdrachtgever
Ter Steege Bouw Vastgoed, Rijssen

E-installateur
Halster Electra, ‘s-Gravenzande

Bouwprogramma
Kantoorgebouw met opslag

Ontwikkelaar
Ter Steege Bouw Vastgoed, Rijssen

W-installateur
Batenburg, Monster

Bouwperiode
Mei 2021 – september 2022

Architect
Zeinstra Veerbeek Architecten,
Den Haag

Staalbouw
Rijgersberg mcr BV, Poeldijk

Bruto vloeroppervlakte
950 m2

Bouwkundig aannemer
Ter Steege Bouw Vastgoed West BV,
Den Hoorn

Grondwerk
J.Bos en Z’n, Moordrecht
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De Kampanje • Terneuzen
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Foto’s: Aannemersbedrijf Van der Poel BV

Luxe appartementen in
hartje Terneuzen
Knap staaltje van complexe betonbouw

Het complex
omvat in totaal 26
appartementen.

IndustrieBouw februari 2022 • 51

Terneuzen • De Kampanje

‘Ook dit project hebben we binnen
een relatief korte tijdspannen opgeleverd’

In hartje Terneuzen bouwde Aannemersbedrijf Van der Poel BV 26 luxe

appartementen. Het mooie nieuwbouwcomplex, dat de naam De Kampanje
kreeg, zorgt voor een upgrade van de buurt. “In maart 2020 zijn we met
de bouw van de 26 appartementen gestart. De oplevering ging in fases:
een deel van de appartementen is in juli 2021 opgeleverd, de laatste
appartementen in september dat jaar. Het is een mooi gebouw geworden,
dat ook door de omwonenden heel positief wordt beoordeeld”, begint
projectleider Ruud Vermaas.

Van der Poel werkte voor dit project samen
met veel lokale partners: van onder andere
de schilder tot de installateur en de
leverancier van de pvc-vloeren. “We kozen
voor betrouwbare partijen waar we
regelmatig mee samenwerken. Zelf staan
we in de regio bekend als een
aannemer die de meer complexe
bouwwerken aankan. Ook nu was het werk
vrij complex op het gebied van betonbouw.
Daarnaast onderscheiden we ons door
onze bouwsnelheid: ook dit project hebben
we binnen een relatief korte tijdspanne
opgeleverd.”

Veilige bouwplaats
Dat de bouw vlot verliep, wil niet z
eggen dat het team van Van der Poel geen
obstakels ‘langs de route’ tegenkwam.
Vermaas licht toe: “Voor ons was het een
kleine bouwplaats ten opzichte van de
grootte van het te bouwen pand. Het
fiets- en voetpad dat langs de bouwlocatie
liep, is in overleg met de gemeente
afgesloten zodat we dit als bouwverkeerroute konden gebruiken.
Vervolgens hebben we een slagboom
geplaatst om fietsers die toch doorreden,
van de bouwplaats te weren. Na plaatsing
van deze slagboom werd de situatie goed
werkbaar én veilig voor iedereen.”

Warmte- en koudeopslag

bevindt zich een bibliotheek en een
horecaruimte, die door Van der Poel
betoncasco zijn opgeleverd. Momenteel
wordt door derden de laatste hand gelegd
aan het interieur en zal de bibliotheek
binnenkort de deuren openen. De
appartementen met een woonoppervlak
van 85 m² tot 114m² en ieder een eigen
parkeerruimte en berging, hebben een luxe
uitstraling en liggen boven de bibliotheek:
op de eerste tot en met de zesde
verdieping. “Bijzonder is dat de
appartementen allemaal een eigen
bodembron voor warmte- en koudeopslag
hebben. Daarvoor hebben we 26 bronnen
geboord en per appartement een
leidingentracé door de bibliotheek
gevoerd.”

Uitstraling
De Kampanje ligt in hartje Terneuzen, maar
volgens Vermaas vond de
ontwikkeling plaats in een deel van de
gemeente dat heel lang braak lag. “De
omwonenden waren blij met de komst
van De Kampanje: de buurt is er echt van
opgeknapt. De gemeente heeft direct het
plein voor het complex aangepakt. Er is nu
een klein parkje met zitplekken
gerealiseerd waar auto’s niet kunnen
komen. Het is een rustig, mooi pleintje
geworden. De uitstraling van het gebied is
er enorm op vooruit gegaan!”

Op de begane grond van de nieuwbouw
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De Kampanje • Terneuzen

Stalen gevelbekleding
De gevelbekleding, uitgevoerd in staal, van De
Kampanje is geleverd en gemonteerd door IZV uit
Kloosterzande. Het eindresultaat ziet het team van
IZV als een mooi visitekaartje van de expertise,
vertelt projectleider Gerben Geus.
“In de eigen zetterij werd de stalen gevelbekleding
voor De Kampanje gemaakt. Vervolgens is deze
op locatie gemonteerd. Het gaat om een piramide
profielplaat in twee verschillende uitvoeringen, die
we in de onderste bouwlaag van het pand
hebben gemonteerd. Verder heeft de staaltak van
ons bedrijf, IBS genaamd, ook staal geleverd en
gemonteerd voor dit project”, vat Geus de
werkzaamheden samen.
Afstemming op de bouw
IZV is gevestigd in Kloosterzande, op zo’n twintig
minuten rijafstand van De Kampanje in Terneuzen.
“Dat is zeker handig: als projectleider stap je dan
toch een keer extra binnen om de werkzaamheden
op de voet te volgen. De afstemming op de bouw
met de andere partijen verliep soepel, ondanks
dat er voor iedereen sprake was van tijdsdruk. Het
eindresultaat is wat mij betreft prachtig.”

WWW.IZV.NL

WWW.IBS-HALLENBOUW.NL

Al ruim 50 jaar specialist op het gebied van staalconstructies en dak- & gevelbekleding
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Gilde-Infra B.V. kenmerkt zich door een slanke
organisatie, waarbij de verantwoordelijkheden laag in de
organisatie zijn neergelegd; hierdoor zijn we bijzonder
flexibel en besluitvaardig. We kennen de lokale situatie als
geen ander. We werken én leven er.

infra@gilde-infra.nl
T: 0031 (0)115 - 61 82 56
Octrooiweg 3 | 4538 BP Terneuzen

Terneuzen • De Kampanje

‘We hebben aan het begin even snel moeten
schakelen’
Gilde-Infra is gericht op grondwerk, rioleringen en bestratingen. Voor De Kampanje in Terneuzen bestonden
de werkzaamheden grotendeels uit het grondwerk. Projectleider Martijn Guiljam: “We hebben goed moeten
samenwerken om alles rond te krijgen voor de bouw.”
Gilde-Infra werd in februari 2020 benaderd om een offerte op te stellen voor de nieuwbouw van De Kampanje. “Bij
aanvang van het project was de draagkracht van de ondergrond nog niet bekend. Een aantal dagen voordat de
boorstelling aan het werk moest, werd bekend dat de draagkracht niet voldoende was. Om een veilige toegang van
de boorstelling te waarborgen, moesten we daarom binnen een kort tijdsbestek een dik zandpakket in de bouwput
aanbrengen. Dat was even snel schakelen, want het gaat om grote hoeveelheden zand.”
De werkzaamheden vonden voornamelijk van april tot september 2020 plaats. Voor Guiljam bestond er geen twijfel
dat het project naar wens werd uitgevoerd. “We zijn sterk in het zoeken van oplossingen. Geen poespas, meedenken
en aanpakken.”
De Kampanje was voor Gilde-Infra het tweede project in opdracht van Van der Poel. “Inmiddels zijn we zo’n vijf
projecten verder, er is een fijne samenwerking ontstaan. We zoeken altijd verbinding met de opdrachtgever om een
werk te maken waar alle betrokken partijen rendement van hebben.”

Het nieuwbouwcomplex wordt ook door de omwonenden heel positief beoordeeld.
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De Kampanje • Terneuzen
Op diverse wanden zijn grote foto’s van de vroegere situatie op deze locatie aangebracht.
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Terneuzen • De Kampanje

Schilderwerk én meer
Het project van De Kampanje stond ook op ‘de rol’
bij Wilhelm BV uit Zaamslag. Mede-eigenaar Pieter
Wilhelm licht de schilderwerkzaamheden toe.
“Wij hebben voor dit project het binnen- en
buitenschilderwerk verzorgd. Daarnaast hebben
we aan de buitenzijde van het gebouw steenstrips
aangebracht op diverse plaatsen.”
Grote foto’s
Het binnenschilderwerk bestond onder meer uit
lakwerk aan binnendeuren en de binnendeurkozijnen, het schilderen van de wanden van het
trappenhuis, van de kelder tot de zesde verdieping,
de entreehal op de begane grond en de lifthallen,
maar ook het schilderen van diverse stalen liggers.
“We hebben tevens grote cijfers in de
entreehallen geschilderd. Ook bijzonder is dat we
op diverse wanden grote foto’s van de vroegere
situatie op deze locatie hebben aangebracht.”
Mooi eindresultaat
In diverse appartementen bracht het team van
Wilhelm BV glasvlies aan en werd dit geschilderd.
En aan de buitenzijde van het gebouw werd vooral
het staalwerk geschilderd. “Het resultaat is mooi
en strak: ik vond het geweldig om ons steentje te
mogen bijdragen aan de afwerking van dit gebouw.”

Bedrijvenstraat 1
4543 NZ Zaamslag
0115 - 43 16 92

Klarinetweg 18
4337 RA Middelburg
0118 - 61 29 40

www.wilhelmbv.nl
info@wilhelmbv.nl
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De Kampanje • Terneuzen
Het werk is vrij complex op het gebied van betonbouw.

‘Het is een mooi
project op een mooie
locatie’
Elektra 21 (onderdeel van 21 Groep) uit Terneuzen
is elektrotechnisch specialist en verzorgde voor De
Kampanje niet alleen de elektrotechnische
installatie. Directeur Danny van de Velde vertelt er
meer over!
“Ons bedrijf is hemelsbreed zo’n vier kilometer van
De Kampanje gevestigd. Je ziet het
appartementencomplex nu direct liggen als je
Terneuzen binnenkomt. Het is een mooi project op
een mooie locatie”, aldus Van de Velde.
‘Ook voor bibliotheek’
Het team van Elektra 21 verzorgde de
elektrotechnische installatie, inclusief de
verlichting in de algemene delen van het pand.
“Daarnaast hebben we ons gericht op de
toegangscontrole en de aansluiting van de
zonnepanelen. Naast de 26 appartementen hebben
we ook de elektrotechnische installatie voor de
bibliotheek op de begane grond verzorgd.”
Toegevoegde waarde
De toegevoegde waarde van Elektra 21 is vooral
advies geven in het voortraject van de bouw. “We
denken graag met de klant of opdrachtgever mee
over welke technieken de beste optie zijn. Door
gedegen advies over de installaties, goede
werkvoorbereiding en engineering verloopt de
bouw vervolgens soepel.”
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Totaalinstallateur aan
het werk
Het loodgieterswerk, mechanische
ventilatiesysteem en warmtepompen in de
appartementen van De Kampanje werden door de
Zeeuwse Verwarmingsunie verzorgd. Projectleider
Cor Zegers vertelt er meer over.
“We hebben voor dit project alle loodgieterswerken
verzorgd vanaf de begane grond tot op de
bovenste etage van De Kampanje. In de
appartementen plaatsten we al het sanitair en
zorgden we ook voor de centrale verwarming
middels vloerverwarming met warmtepompen.” De
bewoners sloten een huurcontract af voor de
warmtepomp. “Elk appartement is door ons door
middel van grondboringen van een warmtepomp
voorzien.”

Instortkanalen
Het team van de Zeeuwse Verwarmingsunie
monteerde ook de mechanische ventilatiesystemen.
“Daarvoor legden we in de vloeren per verdieping
instortkanalen aan. Zo konden we de badkamers,
toiletten en keukens van ieder appartement
voorzien van afzuigpunten.”

Comfort, vanzelfsprekend

Servicedienst
De Zeeuwse Verwarmingsunie is een echte
totaalinstallateur. “Ons onderscheidende aspect? We
hebben ook een servicedienst, die altijd paraat staat
voor onze klanten!”

VERWARMING
LUCHTBEHANDELING

Terneuzen - Goes - Zelzate

AIRCONDITIONING
LOODGIETERSWERK
SANITAIR
www.zvu.nl
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Industriële kwaliteit
deuren

AAPROTEC
AUTOMATISCHE DEUREN

Kwaliteit op maat!

De levering en montage van achttien garagedeuren
en vier draaideurautomaten vormden de kern van
de werkzaamheden van AAproTec bij De Kampanje
in Terneuzen. Projectleider Andries van Velzen
vertelt hoe het project verliep.
“Elk van de achttien garagedeuren is door ons zelf
in het werk ingemeten en op maat besteld. De
deuren zijn voorzien van ventilatieroosters en van
industriële kwaliteit, met een weerstandsklasse
2. In geval van stroomuitval zijn de garagedeuren
ook van buitenaf te ontgrendelen. Ze zijn op kleur
gepoedercoat bij de fabriek.”

Vrijblijvend onze service ervaren in
Zeeland, Zuid-Holland en Brabant?
Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Deuren- en liftbediening
De draaideurautomaten zijn allemaal uitgevoerd
met een laserscan draaiveldbeveiliging die ervoor
zorgt dat de deur niet tegen iemand kan slaan als
een bewoner van binnenuit de tag voor de deur
houdt. “Deze deuren draaien automatisch open en
worden eenvoudig bediend met een kaartleessysteem, dat we ook hebben geleverd. Hetzelfde
systeem is ook op de lift geplaatst, zodat de
bewoners met dezelfde badge zowel de deuren als
lift kunnen gebruiken.”
Tevredenheid
Het team van AAproTec kijkt terug op een soepel
verlopen project. “We zijn een lokale partij;
persoonlijk contact en snel en flexibel werken staat
bij ons voorop. We zijn inmiddels een vaste
projectpartner van Van der Poel. We hebben al
diverse projecten naar tevredenheid mogen
verzorgen.”

IndustrieBouw februari 2022 • 60

T 0113-202049 | INFO@AAPROTEC.NL | AAPROTEC.NL

Terneuzen • De Kampanje

De entree van het complex.

Opdrachtgever
Gemeente Terneuzen
Architect
VG Arschitecten, Sas van Gent
Constructeur
VG Arschitecten, Sas van Gent
Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Van der Poel BV,
Terneuzen

W-en S-installateur
Zeeuwse Verwarmings Unie BV,
Terneuzen
Grondwerk
Gilde-Infra, Terneuzen
Deuren
AAproTec, Goes
Schilderwerkzaamheden
Wilhelm BV, Zaamslag

Stalen gevelbekleding
IZV, Kloosterzande
Bouwprogramma
Bouwen multifunctioneel complex
met bibliotheek, appartementen &
grand café.
Bouwperiode
April 2020 – december 2021
Bruto vloeroppervlakte
3.700 m2

E-installateur
Elektra 21 BV, Terneuzen
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De toon is gezet: eerste van zeven
DHL City Hubs is een feit
DHL en Hoppenbrouwers Techniek zijn geen onbekenden voor elkaar. DHL en Hercuton

Bedrijfsbouw kozen al eerder voor de kwaliteiten en expertise van allround technisch
dienstverlener Hoppenbrouwers. Ook voor de nieuw te bouwen DHL City Hub Zoetermeer is de
totaalinstallateur een betrouwbare partner. Projectleider Werktuigbouwkunde Henry Bemelmans
van vestiging Heesch en Ruud Bakx, Projectleider Elektrotechniek van vestiging Dongen, vertellen
over de samenwerking en het uitdagende project.

De vestigingen Heesch en Dongen van Hoppenbrouwers vormen samen met de bouwkundig aannemer van dit
project, Hercuton Bedrijfsbouw, het succesvolle bouwteam om City Hub Zoetermeer te realiseren. “We werken
regelmatig heel prettig samen met Hercuton, en ook DHL is een vertrouwde klant. Dat maakt dat de lijnen tijdens het
werk kort zijn. We kennen de klant, weten aan welke wensen en werkwijze zij belang hechten. Daar spelen we
optimaal op in om een installatie af te leveren waar ze honderd procent op kunnen bouwen”, vertelt Henry
Bemelmans.

Voortraject
De samenwerking tussen de elektrotechnische en werktuigbouwkundige teams van Hoppenbrouwers werkt als een
geoliede machine. Henry is als Projectleider Werktuigbouwkunde verantwoordelijk voor de realisatie van onder
andere de aanleg van de riolering, waterleiding, verwarming en de hemelwatersystemen. Voor Projectleider Ruud
Bakx ligt de focus op de volledige elektrotechnische installatie: van de elektra en de verlichting tot de laadpunten.
“Hoewel we al eerder voor DHL hebben gewerkt en dus ook weten wat deze klant nodig heeft, wijken de laadvoorzieningen voor de City Hubs af van de eerdere opdrachten”, geeft Ruud aan. “De installatie die nodig is om alle
elektrische busjes op te laden moet aan diverse eisen voldoen. Daarom hebben we in het voortraject alle (duurzame)
wensen en eisen met de klant nauwkeurig besproken: van de mogelijkheid tot snelladen tot de hoeveelheid busjes
die tegelijkertijd moeten kunnen laden. De installatie moet immers zo efficiënt mogelijk zijn, zodat de DHL-busjes
elke dag optimaal kunnen worden ingezet.”

Eerste van zeven
De realisatie van de City Hub Zoetermeer is de eerste van een serie van zeven City Hubs die Hercuton &
Hoppenbrouwers voor DHL zal verzorgen. Henry: “Voorheen werkten we mee aan de totstandkoming van andere
filiaalsoorten voor DHL. Naast lokale distributiecentra werkten we in 2019 bijvoorbeeld ook aan het grootste en
groenste pakketsorteercentrum van de Benelux: DHL Parcel in Zaltbommel. Een duurzaam initiatief van DHL waar
wij ons licht over hebben laten schijnen en waar we uitvoering aan hebben mogen geven. Als duurzaam installateur
werken wij graag en goed mee aan initiatieven als deze. En naast de City Hubs verzorgen we, parallel aan dit project,
momenteel nog andere projecten voor DHL.”

Snel schakelen
De twee vestigingen van Hoppenbrouwers trekken samen op met bouwkundig aannemer Hercuton bij de bouw van
de zeven City Hubs voor DHL. Ruud: “Deze eerste City Hub in Zoetermeer fungeert als het ware als een blauwdruk
voor de volgende locaties. Het is voor ons beiden een mooie, veelomvattende opdracht. De samenwerking met
Hercuton verloopt altijd soepel, we weten wat we aan elkaar hebben. Onze open communicatie, waarin we
successen met elkaar vieren en elkaar wijzen op verbeterpunten, zorgt ervoor dat we samen veel werk
verzetten en mooie resultaten leveren.”
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Ontmoetings-en inspiratieplek voor
klanten en liefhebbers van luxemerken

Rotterdam is een prachtig
Porsche Centrum rijker, dankzij
het tijdloze huisstijlhandboek
van cepezed.
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Een Porsche is gestroomlijnd, exclusief
en heeft ‘looks’ die je nauwkeurig moet belichten

De tijdloze corporate identity
Het nieuwste huis voor Pon Luxury Cars, Porsche Centrum Rotterdam, is wederom uitgevoerd naar het originele

ontwerp, dat cepezed uit Delft eind jaren negentig maakte voor Porsche en haar showrooms wereldwijd. In al die
jaren is er geen enkele update op deze corporate identity geweest. Opvallend? Ja en nee. Destijds was het immers
ook juist de opdracht: een tijdloos ontwerp dat aansluit bij het ontwerp van de Porsche auto’s zelf: bescheiden,
strak en met een mooie lijn.

Tijdens de competitie, waar diverse
vooraanstaande Europese architectenbureaus aan deelnamen, verdiepte
cepezed-oprichter Jan Pesman zich
aanvankelijk in de auto’s zelf. Zijn
conclusie: een Porsche is gestroomlijnd,
exclusief en heeft ‘looks’ die je
nauwkeurig moet belichten. Hij ontwierp
tegen de trend in geen grote glazen pui,
maar schetste een bijna dichte
roestvrijstalen doos met een subtiele
kijkspleet en daglicht van boven.
“Daarmee komen de bolides immers het
beste tot hun recht. Door de kijkspleet
wordt niet meteen alles onthuld, maar

wordt juist nieuwsgierigheid opgewekt.”
Met dit winnende idee ontwierp cepezed
het prototype voor de showroom in het
Duitse Zuffenhausen. Vervolgens legde
hij al deze visuele huisstijlelementen vast,
waardoor overal ter wereld nieuwe panden
gerealiseerd kunnen worden. Circulariteit,
het gebruik maken van prefab-onderdelen
en deze op de bouwplaats monteren
vormen daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

Gebouwen die niet aan architectuur
lijden
“De gebouwen die wij ontwerpen, zijn

overigens altijd tijdloos. De belevingswaarde, het bieden van een prettige
omgeving, gaan bij ons boven de kunst.
Onze gebouwen lijden zogezegd niet aan
architectuur.” Bijzonder aan cepezed is
overigens ook dat het bureau, naast het
maken van ontwerpen, zelf regie houdt op
de bouw. De expertises cepezedprojects
voor de ontwikkeling, cepezedbouwteam
voor de uitvoeringscoördinatie en
cepezedinterieur voor de binnenwereld van
gebouwen zijn gevestigd onder hetzelfde
dak. Daardoor kunnen bouwprojecten ook
zonder externe hoofdaannemer door
cepezed uitgevoerd worden.

Rotterdam
Rotterdam• •CarPort
Porsche
Rotterdam
Centrum
Het gebouw heeft een
vloeroppervlakte van 16.500 m².
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‘De beperkte ruimte bracht extra
uitdagingen met zich mee, sommige ook door corona
ingegeven’

Wie over de A20 langs de nieuwe vestiging van Porsche, Bentley en Lamborghini zoeft, ziet een moderne en

stijlvolle showroom voorzien van hypermoderne, ruim opgezette drive-in werkplaats voor auto’s uit het hoogste
segment. Voor menig Rotterdammer heeft deze showroom voor bolides ook een iconisch randje. In 1976 werd dit
pand in de Rotterdamse Spaanse Polder namelijk in opdracht van wijlen John van Dijk gebouwd. Hij vestigde er zijn
Mercedes dealerbedrijf, inclusief kapperszaak en restaurant te behoeve van zijn vooraanstaande, soms excentrieke
clientèle. Zo’n 40 jaar later kocht Frame Vastgoed BV dit pand, dat vol verhalen zit, aan en verhuurt het, na een
grootschalige renovatie aan Pon Luxery & Perfermance Cars, voor haar drie iconische luxemerken; Porsche, Bentley
en Lamborghini.

De corporate identity gevel
symboliseert de grill van een Porsche.
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De transformatie tot CarPort Rotterdam
werd uitgevoerd onder leiding van Frame
Vastgoed zelf. Het Rotterdamse
bouwbedrijf FixPlan nam de bouwwerkzaamheden voor haar rekening. Aan
het woord is algemeen directeur Dennis
Noppen: “In dit project zijn wij aangesteld
als manager voor het bouwproces. Met
onze ervaring en werkwijze bieden we een
praktisch antwoord op de toenemende
vraag naar duurzame en efficiënte bouwoplossingen. De centrale vraag luidde: Hoe
kunnen we het bestaande pand dusdanig
transformeren, zodat in de visie van onze
opdrachtgever Frame Vastgoed, haar huurders maximaal geserviced worden in het
uitvoeren van de ondernemingsvisie. Voor
de automerken was het van belang een
ontmoetings-en inspiratieplek te realiseren
waar klanten en liefhebbers de drie luxemerken optimaal kunnen beleven, waarbij
gastvrijheid en innovatie centraal staan en
de corporate identity van de luxe merken
uitgedragen wordt.”

Hogere vloerbelasting
Frame nam de uitvoering van de eerste
werkzaamheden zelf ter hand, dit om een
goede uitgangsbasis te creëren voor de
komen aanpassingen van de nieuwe
huurder. Het pand, dat een vloeroppervlakte kent van 16.500 m2, werd
door Frame volledig gestript, totdat alleen
de kolommen met de vloeren overeind
bleven staan. De functie van het gebouw
ging drastisch veranderen. Onder meer
omdat het gebouw ook geschikt gemaakt
werd voor evenementen en omdat de
auto’s tegenwoordig zwaarder zijn dan
toentertijd, is de vloerbelasting verhoogd.
In feite moest het pand in z’n totaliteit
sterker gemaakt worden. Door middel van
lijmwapening werden de vloeren

verstevigd. Voor de vervolgwerkzaamheden werk Fixplan ingeschakeld. De
kracht van FixPlan ligt ‘m in het bedenken
van praktische en efficiënte bouwoplossingen. Zij hebben dan ook de
handschoen opgepakt en in een tijdsbestek
van anderhalf jaar de ruwbouw
gerealiseerd. In het dak is een atrium
aangebracht, een glazen dak waardoor
daglicht van bovenaf de auto’s vlijt.
Daartoe werden de bovenste twee
vloeren gedeeltelijk uitgezaagd. Ook is
door Fixplan een nieuwe schil om het pand
heen aangebracht, de constructieve
buitenzijde. Daar overheen is aan de
hoekzijde door Aldowa nog een corporate
identity gevel aangebracht, die de grill van
een Porsche symboliseert .

Goedgezinde buren
“De werkzaamheden moesten worden
uitgevoerd op een bouwplaats van kleine
omvang. De beperkte ruimte bracht extra
uitdagingen met zich mee, sommigen ook
door corona ingegeven. We hebben extra
keten moeten plaatsen om afstand binnen
de ploegen te kunnen waarborgen. De
directe buren Van Mossel en KPN waren
gelukkig zo vriendelijk om hun terreinen
gedeeltelijk ter beschikking te stellen,
zodat wij daar materialen konden opslaan.
FixPlan realiseert bouwprojecten op het
gebied van nieuwbouw, transformatie
en renovatie en verzorgt het onderhoud.
Dit doet zij voor onder andere zorginstellingen, bedrijven, woningen en (semi-)
overheidsprojecten. Wij hebben ruime
ervaring in het transformeren van i
ndustriële panden, zodat deze een nieuwe
bestemming krijgen. Denk hierbij aan
oud-schoolgebouwen, die tot kantoorpanden omgevormd worden.”
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Schouders eronder en
gaan!
In opdracht van FixPlan heeft Kruiswijk uit
Bergambacht de sloopwerkzaamheden verzorgd en
diverse vides gemaakt. “Vloeren met t-liggers zijn
lastig te slopen, omdat de overspanning zo groot is”,
vertelt Kees van Rangelrooij.” Om die reden
hebben we deze eerst ingezaagd met diamantzagen.”
“Voor het maken van de vides op de diverse
verdiepingen moesten verschillende stukken vloer
verwijderd worden. Tevens hebben we 18 meter
lange kolommen verwijderd met behulp van een
telescoopkraan. Vanwege de krappe
vloerbelasting hebben wij met onze elektrische
slooprobot gewerkt. Deze wordt veel gebruikt voor
sloopwerk binnen, omdat hij geen uitstoot heeft en
daardoor beter voor het milieu is. Het betonpuin is
vervolgens naar onze locatie in Bergambacht
afgevoerd, waar het wordt gebroken voor
hergebruik.”
Het 75-jarige familiebedrijf met 150 medewerkers
stelt zich in een video op haar website voor. Dat de
directeur iedereen bij zijn voornaam kent, illustreert
de persoonlijke en menselijke cultuur.

Handelsweg 5 | 2861 GN Bergambacht
T: +31 (0)182 - 50 11 33 | info@kruiswijk.eu
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Bij binnenkomst treffen bezoekers
een moderne en stijlvolle showroom
voor auto’s uit het luxe segment.
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MEER DAN LEVERANCIER VAN GEVELS
LIEFTINK DENKT MET U MEE

Lieftink Geveltechniek is een gerenommeerd leverancier
van ramen, deuren, kozijnen, schuifpuien, vliesgevels,
lichtdak constructies en brandwerende puien van
aluminium of staal. Maar Lieftink doet meer dan dat:
van engineering tot fabricage en van coating
tot montage. Lieftink denkt met u mee!

Naast Porsches zijn ook
Lamborghinis en Bentleys te zien.
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Lieftink Geveltechniek
Produktieweg 17 | 2404 CC | Alphen aan den Rijn
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Strakke gevels met maximale transparantie
Grote vliesgevels en kozijnelementen kenmerken het pand van Porsche Centrum Rotterdam en vormen de
isolerende schil. Deze zijn door Lieftink Geveltechniek uit Alphen aan den Rijn geplaatst.
Tom van Dorp vertelt: “Wij zijn gevraagd om als partner in het bouwteam deel te nemen, dit omdat er reeds in
het engineeringstraject goede afstemming gevonden moest worden. Wij kregen de opdracht om de aluminium
vliesgevels en kozijnelementen te engineeren, te leveren en te plaatsen. De aluminium vliesgevels zijn zowel
met deklijst (Schüco FWS 50) als zonder kliklijst (Schüco FWS 50+SG, oftewel structureel) uitgevoerd. Met
name de structurele vliesgevels van het trappenhuis vallen op door de zeer grote glasvlakken. Deze gevels
zijn afgekit, wat een imposant en strak resultaat geeft. De kozijnelementen zijn uitgevoerd als vaste beglazing,
deurkozijnen, 30 minuten brandwerende elementen evenals een schuifpui.
Een boeiend onderdeel in het project
was de toepassing van de huisstijlrichtlijnen. Aan de voorzijde is op onze
constructie de corporate identity gevel
door Aldowa gemonteerd, wat een
prachtig en indrukwekkend algeheel
resultaat oplevert.
Wij werken al sinds jaar en dag met de
aluminium gevelsystemen van Schüco
vanwege de hoge kwaliteit,
betrouwbaarheid en innovativiteit. Wij
kijken dan ook altijd met interesse uit naar hun nieuwe ontwikkelingen en nemen de uitdaging hiervan graag
aan. Voorbeelden hiervan zijn de volledig weggewerkte Panorama Design schuifpuien, superslanke
vliesgevelsystemen van 35 mm en gevel-domotica.
Qua werkveld is Lieftink breed georiënteerd: ons werkgebied loopt van particuliere projecten, high-end
woningen, tot hele grote nieuwbouw- of renovatieprojecten.”

“Wij zijn gevraagd om als partner in het
bouwteam deel te nemen”
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‘In feite moest het pand in z’n totaliteit sterker worden gemaakt’
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De grill
De voorgevel van Porsche Centrum Rotterdam is een ware eyecatcher. Om de hoek, nog geen 50 meter
verderop in dezelfde Spaanse Polder, is de verantwoordelijke gevelbouwer gevestigd. In opdracht van FixPlan
voerde Aldowa de corporate identity gevel van Porsche uit. Deze is aan een voorhanggevel bevestigd op een
stalen constructie.
Projectleider Martien Trouborst vertelt dat de gevel uit drie delen bestaat. Aan de snelwegzijde zijn aluminium
cassettepanelen geplaatst. Het ronde deel bevat 64 aluminiumbeklede geprefabriceerde elementen. Tot slot
zijn aan de Schuttevaerzijde geperforeerde aluminium panelen geplaatst. Als partner in het bouwteam is
Aldowa gevraagd om samen met architect VBJ, staalconstructiebedrijf EBRS en vliesgevelspecialist Lieftink
mee te denken in het ontwerp van de gevel en deze uit te tekenen tot een maakbaar product. Met name de
stralen van de ronding vormde daarbij een uitdaging.
De gevel, onderdeel van het corporate
identity ontwerp van Cepezed,
symboliseert de grill van een Porsche
en is een waar huzarenstukje. Voor
het ronde deel is een frame gemaakt
met kokers en een losse binnen- en
buitenplaat. Na het coaten van de
beide platen zijn deze met de
kokerframe in elkaar gehangen,
waarna het geheel opgehangen kon
worden. Pal onder de grill is het
showterras geplaatst, waarop altijd
één van de Porsche-modellen
geëtaleerd is.

In dit project is gekozen voor een
gevel van aluminium, maar
daartoe beperkt deze gevelbouwer
zich zeker niet. Zij voert ook projecten
uit met andere metalen,
aluminiumcomposiet of
zonnepanelengevels. Recentelijk
realiseerde zij ook fraaie gevels voor
de Zalmhaventorens in Rotterdam en
het Holland Casino in Utrecht.
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WIE DROOMT OVER
LANDMARKS,
WORDT GEZIEN.
SPECIALIST IN METALEN GEVELBEKLEDING
010 - 208 37 88

|

WWW.ALDOWA.NL

Er is ruimte om klanten in alle privacy te ontvangen.
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Stalen mannen die van uitdaging houden
EBRS uit Oosterhout realiseerde de staalconstructies van de verschillende onderdelen van het pand van
Porsche Centrum Rotterdam: voor het verhogen van de dakconstructie, voor het ophangen van de
gevelconstructie -inclusief ontwerp- en voor de trappenhuizen. Daarnaast maakte het bedrijf ook de trap in het
atrium en de vluchttrap aan de zijkant in de uitbouw, die beiden in het oog springen.
Directeur-eigenaar Peter de Kok: “Wij werken graag voor FixPlan. Zij weten dat wij al bij de eerste engineering
rekening houden met de uitvoering. Daardoor ontstaat een beter beeld, dus ook een betere prijs. Van onze
expertise is vanaf de engineering tot aan de plaatsing van de laatste bout en moer optimaal gebruik gemaakt.
Zo hebben we meegedacht met de constructie voor de gevel, het bestaande betonskelet voorzien van stabiliteitsvoorzieningen en hebben we rekening gehouden met de scheefstand van de bestaande betonconstructie.
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Staal, het is onze
tweede natuur
EBRS staalconstructies voor tijdelijke vertrekhal Schiphol
Ontwerpen, construeren en monteren van
maatwerk staalconstructies in een hand.

Bel: 0162 46 09 96 • www.ebrs.nl

EBRS 190x137 Schiphol.indd 1

19-01-2022 11:46

Puzzelen op oplossingen over staalconstructies, daar ligt ons hart. Dat gaat sneller kloppen als het
ingewikkelder wordt. Wij vinden het leuk om in bestaande projecten verschillende soorten staalconstructies te
zetten, juist in moeilijke omgevingen. Daarbij komt onze eigen minikraan ook goed van pas, omdat die ons bij
de meest moeilijke hoeken of lastig bereikbare plaatsen brengt.
In samenwerking met aannemers en procesinstallateurs ontwikkelen we - vaak complexe - staalconstructies
zoals overkappingen, trappen, bordessen, hallen, loopbruggen etc. Omdat wij volgens NEN-EN-1090 tot en
met uitvoeringsklasse 3 gecertificeerd zijn, mogen wij ook staalconstructies leveren en monteren voor onder
andere stadions, vliegvelden en stations.”
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TGLS REGELT EN BETEGELT

Expert in grote vloeroppervlaktes voor automotive,
retail, food en utiliteitsbouw
Van begin tot eind ontzorgd: vloer- en wandtegelwerk,
ondervloer en isolatie
Naast plaatsen ook voordelige inkoop van tegels
en productie van tegels op maat
Profiteer van onze kennis: vraag ons als
onafhankelijk adviseur voor jouw tegelproject

TGLS.NL

Ook de afbouw is tot in de
puntjes verzorgd.

IndustrieBouw februari 2022 • 80

Rotterdam • CarPort Rotterdam

Regelen en betegelen op Champions Leagueniveau
Naast meer dan 17.000 m² tegelwerk was er ook behoefte aan een gedegen advies over de ondervloeren in
relatie tot gebruik en eisen. All in a day’s work voor TGLS uit Nieuwegein, de ketenpartner die binnen een
bouwproject alles rondom tegelwerk en vloeren regelt en betegelt.
Aan het woord is Patrick de Winter:
“Kwaliteit en een strakke
planning zijn altijd topprioriteit, zodat
bouwpartners niet op ons hoeven te
wachten. Dat vergt kennis van zaken,
niet alleen van tegelwerk en vloeren,
maar ook van alle aspecten van het
bouwproject die hierdoor beïnvloed
worden. Daarom zijn we graag vanaf
het eerste moment betrokken. We zijn
dan volledig op de hoogte en kunnen
waar nodig anticiperen.

TGLS blinkt uit in tegelwijsheid. Dit soort projecten, waarin we onze kennis kunnen delen, zijn ons op het
lijf geschreven. We bekijken alle aspecten. Ons advies leidde hier tot het toepassen van anhydrietvloeren op
de verdiepingen. Voor een optimaal resultaat hebben we bij het advies samengewerkt met ABT. Ondanks de
krappe deadline en de oppervlakte van meer dan 17.000 m², was het tegelwerk voor ons een relatief normale
klus. We betegelen vrijwel dagelijks grote oppervlakten in retail, automotive en utiliteitsbouw.

Met name in retail staat veel druk
op de planning, want iedere dag
dicht is een dag omzetderving. Ons
werk wordt regelmatig vergeleken
met de Champions League: ook wij
moeten dagelijks op het allerhoogste
niveau presteren, je bent zo goed als
je laatste wedstrijd en je moet altijd
alert zijn.”
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‘Het pand dat kent een vloeroppervlakte van 16.500 m²’
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To Build Projects maakt verwachtingen waar
in lastige omstandigheden
Stel je een vijftig jaar oud gebouw voor, dusdanig gestript, dat alleen nog de kolommen met de vloeren
overeind staan. Het vriest. Alhoewel het gebouw nog niet wind- en waterdicht is, luidt de opdracht om, naast
de afbouw, ook de constructieve vloeren te realiseren. Daarnaast wil de eindgebruiker in dit pand drie
automerken etaleren met elk een eigen corporate identity.
Directeur-eigenaar Paul Roomer van To Build Projects uit Nuenen vertelt: “Als afbouwspecialist voor kantoren,
hotels en andere utiliteitsgebouwen en klanten als Lelystad Airport, Enexis en diverse bekende internationale
bedrijven, deinzen wij niet terug voor zo’n uitdaging. Cruciaal in dit soort projecten is de afstemming tussen de
architect, de casco aannemer (FixPlan) en de installateur en uiteindelijk ook met de partijen van de gebruiker
(Pon), die de vaste en losse inrichting voor de ruimten zelf uitvoerden.
De afbouwwerkzaamheden betroffen
plafonds, wanden, vloeren, aftimmerwerkzaamheden en schilderwerken voor alle
ruimten, te weten de werkplaatsen,
showrooms en kantoren (in totaal 17.500
m²). Het betrof hier zowel stucplafonds als
systeemplafonds, MS-wanden, aluminium
systeemwanden, schuifwanden en vier
soorten vloerafwerking: vloerbedekking,
parket, tegels en gietvloeren en alle
brandwerende afwerkingen.
Als tweede en meest uitdagende opdracht
hebben we samen met onze onderaannemer
TGLS de constructieve vloeren gerealiseerd.
Dit betrof zowel de betonvloer op de
begane grond als ook de anhydrietvloeren
op alle drie de verdiepingen.
Laatstgenoemde is lichter van gewicht dan
beton, maar wel dunner qua substantie en
het vergt een langere droogtijd.”
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www.tobuildprojects.nl

Ook een werkplaats mag niet ontbreken.
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Al meer dan 30 jaar uw specialist
in voorbereiding van vloeren
en oppervlakten

De beste basis onder
iedere afwerking
De basis voor de vloeren van Porsche Centrum
Rotterdam is gelegd door Nieuwenhuis uit
’s-Hertogenbosch. “Voor aansluiting van de
vloeren op het constructieve beton is in opdracht
van FixPlan en in samenwerking met
Hompert-Renes het beton op wapeningsparende
wijze verwijderd”, aldus directeur Herbert
Nieuwenhuis.
“In verband met de toegestane vloerbelasting
hebben we speciale robots en waterdruk tot 2.500
bar gebruikt. Vanwege de minimale laagdikte van

www.nieuwenhuis.nl

info@nieuwenhuis.nl
073 548 2 482

de nieuw aan te brengen vloeropbouw, hebben wij
daarnaast ook het te hoog liggende beton
weggefreesd. Ook hierbij was de maximale
belasting een essentieel punt. Omdat de belasting
te verdelen is over een groot oppervlak, was het
maximaal toegestane gewicht 2.500 kg. Om een
schone betonvloer op te leveren aan TGLS hebben
wij deze gestraald, ideaal voor aanhechting van de
tegels op het beton.”
Bereikbaarheid
“De bereikbaarheid van alle vloerdelen van de vier
etages was een punt van zorg. De stofzuiger die bij
het stralen gebruikt wordt, weegt al snel 700 kg
en is niet altijd even praktisch handelbaar. Omdat
er geen liften beschikbaar waren, waren ook het
machinetransport en het afvaltransport uitdagend.
Daar kwam ons creatieve oplossingsvermogen goed
van pas. We hebben via kleine sparingen met
militaire precisie de klus geklaard.”
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Met name de structurele vliesgevels van het
trappenhuis vallen op door de zeer grote glasvlakken.

Opdrachtgever
Frame Vastgoed, Brielle

Vliesgevels
Lieftink, Alphen aan den Rijn

Staalconstructie
EBRS Staalconstructies, Oosterhout

Architect
VBJ Architectuur &
Bouwmanagement BV, Veenendaal

Sloopwerken
Kruiswijk BV, Bergambacht

Tegels
TGLS, Nieuwengein

Afbouw
To Build Projects, Nuenen

Bouwprogramma
Verbouwen voormalig pand tot
autoshowroom Porsche Centrum
Rotterdam

Architect
cepezed, Delft
Installatietechisch adviseur
THT Elektotechniek BV,
Leidschendam
Constructeur
ABT Ingenieursbureau BV, Delft
Hoofdaannemer
Fixplan BV, Rotterdam

Ondergrond-voorbereiding
Nieuwenhuis Staalbedrijf,
‘s-Hertogenbosch
Corporate Identity gevel
Aldowa BV, Rotterdam

Bouwperiode
Juni 2020 - december 2021
Bruto vloeroppervlakte
16.500 m2

E-en W-installatie
Homij Technische Installaties,
Vianen

IndustrieBouw februari 2022 • 87

Brede School • Hippolytushoef

De goudkleurige
gevelbeplating heeft,
vooral op zonnige dagen,
een unieke uitstraling.
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De Geus bouwt project
met gouden uitstraling
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‘We hebben veel oplossingen tijdens
het werk zelf bedacht en uitgevoerd’
Brede School Hippolytushoef

Basisschool De Kei aan de Elft

in Hippolytushoef heeft plaats
gemaakt voor een Brede School. Op
het oude frontgebouw na bestaat
het project uit nieuwbouw van een
school, gymzaal en kinderopvang.
De Brede School is opgebouwd
uit leerpleinen, omringd door
lesruimtes. De spil van het gebouw
is een ‘Escher-achtige’ trap die niet
alleen de verschillende verdiepingen
verbindt maar waarin ook een
tribune, een bibliotheek, garderobes
en vitrines zijn ondergebracht.

“In Hippolytushoef zijn we nog wel even
bezig. We bouwen er tegelijkertijd ook aan
een zorgcentrum en een apart kinderdagverblijf”, vertelt Willem van der Hulst,
projectleider bij De Geus Bouw. “Wij
bezitten veel kennis over en ervaring met
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scholenbouw en hebben - mede dankzij
een goed projectplan en planning en een
goede prijs, waar nog wel iets af moest de openbare inschrijving voor dit project
gewonnen.”

Een ‘Escher-achtige’ trap vormt de spil van het gebouw.

‘Frontgebouw’ met meerwaarde
Na de bouwvak van 2020 werd een groot
deel van de bestaande school gesloopt. Het
voorste gedeelte bleef volgens afspraak
staan. “Daar hebben we de nieuwe school
tegenaan gebouwd. Het oorspronkelijke
aanzicht is dus behouden gebleven. Dat
wilde de architect en het ziet er ook
hartstikke leuk uit!” Het ‘frontgebouw’
bleek zowel technisch als functioneel nog
zeer goed bruikbaar en in architectonische
zin vormt het een meerwaarde voor de
school. In het ‘frontgebouw’ is beneden
ruimte voor de medewerkers en
ondersteunende functies, terwijl het
leerplein voor de bovenbouw een plek
kreeg in de karakteristieke kap erboven.

Blinkend en klinkend resultaat
Net voor de kerst werden de funderingen
voor de nieuwbouw gelegd. “Vervolgens
hebben we een heel jaar gebouwd. Half
februari 2022 hebben we het project
opgeleverd.” Oud en nieuw integreren is
soms puzzelen, zegt Van der Hulst: “Dat
verzin je niet achter je bureau en zelfs in
BIM kom je grenzen tegen. Alles moest
passend op elkaar aansluiten, ook de
schuine dakranden. We hebben veel
oplossingen tijdens het werk zelf bedacht
en uitgevoerd. Voor mij is dat de charme
van een project als dit.” En het resultaat
is ernaar: de goudkleurige gevelbeplating
heeft, vooral op zonnige dagen, een unieke
uitstraling. Het was de laatste maanden
af en toe dringen op de bouwplaats,
omdat ook aan de infrastructuur van de
opdrachtgever en de gemeente Hollands
Kroon werd gewerkt. Na de meivakantie
wordt Brede School ‘Op de Elft’ in gebruik
genomen.

Duizendpoot
De Geus Bouw bestaat inmiddels 112 jaar.
De ongeveer 120 medewerkers
bouwen, verbouwen en renoveren in heel
Noord-Holland. Klein en groot, woningen,
bedrijfsgebouwen, recreatie- en
sportaccommodaties, scholen en
zorggebouwen. De eigen ontwikkelingstak
Brolan ontwikkelt veel woonprojecten in
eigen beheer. Als scholenbouwer is De
Geus wijd en zijd bekend, ook dankzij
projecten in Haarlem en Amsterdam.

Half februari 2022 is het project opgeleverd.
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L A A N E N D E RW EG 3 9 | A L K M A A R

Meer dan een
leverancier: partner in
het hele bouwproces
De negen bouwcenters van het in 1921 door Jacob
Cornelis Rab opgerichte en sinds 1994 met
hoofdletters geschreven RAB leveren verspreid over
het land alle mogelijke bouwmaterialen voor de
professionele markt. RAB is nog steeds een
familiebedrijf met een geschiedenis vol
koopmansgeest en visie. Desgevraagd verzorgen ze
ook renovaties, grote verbouwingen, wanden, gevels,
daken, isolatie en dergelijke.
Voor de Brede School in Hippolytushoef leverde
RAB Alkmaar alle ruwe bouwmaterialen. “Stenen en
isolatiemateriaal, dakramen en nog veel meer”, zegt
accountmanager Richard Hendriksen. “Alles wat de
klant nodig heeft, kunnen wij leveren. En we doen
meer dan dat. We denken vanaf het begin in de
werkvoorbereiding proactief mee met onze klanten.
Ook op dit bijzondere project met hoofdaannemer
De Geus, voor wie we graag werken. Zo zijn we meer
dan een leverancier: RAB is een bouwpartner die
deel uitmaakt van het proces.”
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Een belangrijke speler
die zich nooit te groot voelt.
Ga voor de beste kwaliteit én mentaliteit per m².
Bel 0226 - 316 244 of kijk op www.geusbouw.nl

Hippolytushoef • Brede School

De nieuwe school is tegen het bestaande ‘frontgebouw’ aan gebouwd.

Opdrachtgever
Stichting Sarkon Scholen, Den Helder
Architect
BRTArchitecten, Alkmaar
Constructeur
Berkhout Tros Bouwadvies, Alkmaar
Hoofdaannemer
De Geus Bouw, Broek op Langedijk
E-en W-installateur
Klaver Techniek, Obdam
Bouwmaterialen
Bouwcenter RAB, Alkmaar
Grondwerk en buitenriolering
Fa. Sneekes, Schagerbrug
Staalconstructie
BRB Staalbouw, Maarsbergen
Systeemafbouw
De Mossel Projectafbouw, Noord-Scharwoude
Dakbedekking
West Friesland Dakbedekkingen, Andijk
Bouwprogramma
Gedeeltelijke sloop en nieuwbouw Brede
School Hippolytushoef
Bouwperiode
Augustus 2020 – februari 2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 3.400 m2

‘Oud en nieuw
integreren is
soms puzzelen’
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De nieuwbouw heeft een
enorme meerwaarde voor
de omgeving.
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Van tuinbouwbedrijf tot
bedrijfsverzamelgebouw
Ondernemen in het Groene Hart
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‘Het gebouw past perfect bij de omgeving,
waar zich veel kassencomplexen bevinden’

Fraanje bouwt niet alleen voor

zakelijke en particuliere klanten,
maar ontwikkelt ook zelfstandig
bouwprojecten. Zo realiseert de
Zeeuwse aannemer momenteel
Hoekeind Business Park in Bleiswijk.
Op de locatie van een voormalig
tuinbouwbedrijf verrijzen 19
multifunctionele bedrijfsunits en
een vrijstaande bedrijfshal.
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Gebruikers konden zelf aangeven of ze al
dan niet een verdiepingsvloer wilden. Het
ontwerp is afkomstig van RoosRos
Architecten. Er is gekozen voor een
stijlvolle architectuur, net allemaal wat
luxer dan de recht-toe-recht-aan
blokkendozen die je vaak ziet. Om die
reden krijgt het pand zadeldaken en
worden de gevels voorzien van sandwichpanelen met verschillende kleuren en
structuren en aluminium puien. Aluminium
composiet accenten maken het helemaal
af. Het gebouw past zo perfect bij de
omgeving, waar zich veel kassencomplexen
bevinden.”

Cellenbeton voor brandwerendheid

“Tien jaar geleden hebben we het pand
mogen bouwen voor de buren”, vertelt
Steef de Gast, bedrijfsleider bedrijfsgebouwen bij Fraanje. “Het terrein lag
destijds braak. Onze directie zag meteen
de potentie en heeft de grond aangekocht.
Het heeft tien jaar geduurd voordat we
daadwerkelijk van start konden gaan met
het project, mede omdat het
bestemmingsplan moest worden
gewijzigd. Hiervoor heeft intensief overleg
plaatsgevonden met de gemeente en de
omwonenden. Oorspronkelijk was het plan
om een tuincentrum te realiseren. In
verband met de lange doorlooptijd van de
bestemmingsplanprocedure is het plan
gewijzigd en is gekozen voor een aantal
bedrijfspanden, bedrijfswoningen en een
bedrijfsverzamelgebouw.”

toepassen en is het opgehoogd.” In
september 2021 is begonnen met het
heiwerk.

Stijlvolle architectuur
Fase 1 van het plan omvat een vrijstaande
bedrijfshal en een bedrijfsverzamelgebouw. “Het bedrijfsverzamelgebouw
omvat 19 bedrijfsunits, in afmetingen
variërend van 44 tot 155 m², met allemaal
een eigen toegang en nutsvoorzieningen.

“Vanwege de vorm van het gebouw, in
combinatie met de toegepaste materialen,
moesten we goed kijken hoe we op een
economisch haalbare manier aan de eisen
ten aanzien van brandveiligheid konden
voldoen. We gebruiken nu cellenbeton
tussenwanden en sandwichelementen om
te zorgen dat de afzonderlijke ruimtes 60
minuten brandwerend zijn ten opzichte
van elkaar.” Het is de bedoeling dat Fase 1
in mei 2022 wordt afgerond. Daarna start
Fase 2 van het project, bestaande uit vijf
kavels waar vrijstaande bedrijfspanden en
bedrijfswoningen kunnen worden
gebouwd. “Het heeft even geduurd maar ik
ben blij dat we nu zo’n mooi project, met
echt een toegevoegde waarde voor de
omgeving, tot uitvoering kunnen brengen.”

De voorbereiding
Begin 2020 kreeg Fraanje groen licht maar
er moest nog een en ander gebeuren
voordat de heipalen de grond in konden.
“De opstallen en de woning die op het
terrein stonden, zijn gesloopt. Omdat de
ondergrond bovendien relatief drassig is we zitten middenin het Groene Hart hebben we grondverbetering moeten

Het bedrijfsverzamelgebouw herbergt
19 multifunctionele bedrijfsunits.
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Kwaliteit is onze basis

Aluminium gevels
Iedereen bij Thermal deelt de liefde voor
aluminium ramen, deuren, schuifpuien,
vouwwanden en gevels. Door van A tot Z mee te
denken in de geveltechniek transformeren wij een
kwaliteitsprofiel naar een hoogstaand gemonteerd
aluminium gevelelement dat een gebouw tot leven

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

brengt.
Inmiddels produceren we al meer dan 45 jaar
aluminium gevelelementen voor woningbouwprojecten, utiliteitsbouw, herbestemmingen, tiny
houses en specials zoals onder andere

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

geluidsschermen. Wij zijn de aluminium
gevelspecialist met veel ervaring en een
uitmuntende reputatie van betrouwbaarheid bij de
aannemers en onze klanten.
Met een compleet team van zeer ervaren
vakmensen en met de beschikking over de
modernste productiemiddelen kunnen wij alles wat
mogelijk is maken binnen de aluminium
geveltechniek. Van vrijblijvend sparren tot complete
plaatsing.

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

Wij kunnen u van dienst zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande (te
verbouwen) gebouwen. Onze werkzaamheden zijn o.a.:
Opstellen UPD’s installaties (sprinkler, blusgas, BMI en OAI),
Bouwplanadvies, Bouwplantoets, Integrale Brandbeveiligingsconcepten,
Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties

2
Electronweg 4 4706 PP Roosendaal
0165-568850

De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl
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kijk voor meer informatie op onze website www.thermal2.nl
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Voordat het heien kon plaatsvinden, is grondverbetering toegepast.
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Funderingen
Vloeren
Montage
Maatwerk

Betonpomp huren?
Neem contact met ons op!

Ons betonwerk
zit als gegoten…

Industrieweg 38 | Zierikzee
info@kosterbetonwerken.nl

betonwerken bv

De bedrijfsunits hebben allemaal een
eigen toegang en nutsvoorzieningen.
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D. Koster 06 1287 5757
R. Coppejans 06 1056 0352

kosterbetonwerken.nl
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Sterk in beton
Na zestien jaar bij een bouwbedrijf te hebben gewerkt, begon Daniël Koster samen met een enkele
zzp-ers zijn eigen onderneming gespecialiseerd in betonwerken. De afgelopen acht jaar heeft Koster
Betonwerken een goede naam opgebouwd in Zeeland. Aannemingsbedrijf Fraanje is al bijna vanaf de
start een vaste opdrachtgever. In die hoedanigheid zijn ze ook betrokken bij de realisatie van Hoekeind
Business Park.
“We zijn bijna dagelijks met een behoorlijke
groep mensen aan het werk voor
aannemingsbedrijf Fraanje, voor
uiteenlopende projecten”, vertelt Koster.
“Inmiddels zijn we aardig op elkaar
ingespeeld. De uitvoerder die in Bleiswijk het
project begeleidt, kennen we ook goed, dat
werkt heel prettig.”
Bij Hoekeind Business Park heeft Koster
Betonwerken de betonnen fundering
verzorgd van zowel de vrijstaande
distributiehal als het bedrijfsverzamelgebouw. In totaal gaat het om circa 450 m1
fundering, op een onderlaag van
puingranulaat.

Koster Betonwerken maakt alles van beton: van fundering en laaddocks tot monoliet vloeren en wanden.
De onderneming richt zich op zowel utiliteitsbouw als woningbouw en werkt alleen voor aannemersbe
“Onze kracht? Omdat we met eigen materiaal en materieel werken zijn we flexibel en kunnen we indien
nodig snel schakelen. Dat heeft er mede voor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot een van de weinige
betonbouwers van dit formaat in Zeeland. Inmiddels hebben we een team van circa veertig vakkundige
medewerkers, inclusief flexibele schil.”

‘Inmiddels zijn we aardig
op elkaar ingespeeld.’
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‘Proactief meedenken
met de klant, dat is
belangrijk!’
Totaalinstallateur Van Rennes had voor Fraanje net
een ander project afgerond, toen ze werden gebeld
of ze op korte termijn konden inspringen als w- en
e-installateur voor het bedrijfsverzamelgebouw bij
Hoekeind Business Park. “We hebben aan wat
touwtjes getrokken om dat mogelijk te maken, die
flexibiliteit hebben we gelukkig”, aldus Nick
Vermaas projectleider werktuigbouwkundige
installaties.
Proactief
“Vooralsnog betreft ons werk met name de
riolering, de waterleiding en de toiletgroepen. De
bedrijfsunits worden qua installaties relatief basic
opgeleverd voor Fraanje. De exacte invulling is
afhankelijk van de toekomstige eindgebruikers, dit
kan zowel w- als e-installaties betreffen. De basis
is dusdanig ingericht dat alles nog mogelijk is. Het
maakt niet uit hoe klein of groot een project is,
het is altijd belangrijk om proactief mee te blijven
denken met de klant.” En laat Van Rennes daar nu
net sterk in zijn!
Familiebedrijf
Van Rennes is een familiebedrijf met een rijke
historie. Het bestaat alweer 85 jaar en telt
inmiddels ruim 100 medewerkers. De onderneming
richt zich op projecten in de utiliteit, industrie en
woningbouw.

www.vanrennes.nl
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Betrokken Betrouwbaar Installeren.
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‘Brandwerendheid
als voornaamste
uitdaging’
Cladding Partners BV uit Oosterhout is al jaren
‘hofleverancier’ van dak- en gevelbekleding voor
Fraanje, zoals projectleider Ruud van Es het zo
mooi formuleert. “En daar zijn we trots op, die
goede verstandhouding is gebaseerd op wederzijds

De bouw moet in mei 2022 gereed zijn.

vertrouwen.” Ook voor Hoekeind Business Park werd
Cladding Partners, dat zich met name richt op
utiliteitsbouw, ingeschakeld.
“We brengen de custom made dak- en
gevelbekleding aan op zowel het bedrijfsverzamelgebouw als de vrijstaande bedrijfshal”,
vervolgt Van Es. “Vooral de kleurstelling is
opvallend, er is gekozen voor een mix van
verschillende grijstinten, zwart en champignonkleur.
Dat geeft het geheel een fraaie, frisse uitstraling.”
Tussenwanden
Daarnaast plaatst Cladding Partners o.a. de
tussenwanden tussen de diverse bedrijfsunits in het
bedrijfsverzamelgebouw. “We hebben goed moeten
kijken hoe we het beste aan de brandveiligheidseisen konden voldoen. Uiteindelijk is gekozen voor
het plaatsen van sandwichpanelen met
steenwolisolatie om brandoverslag van de ene naar
de andere ruimte te voorkomen.” De
werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan en
worden naar verwachting in mei afgerond.
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De vrijstaande bedrijfshal heeft dezelfde stijlvolle architectuur.

Ontwikkelaar
Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje BV,
‘s Heer Arendskerke

Hoofdaannemer
Zeeuwse Projectbouwmij Fraanje BV,
‘s Heer Arendskerke

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Installateur
Van Rennes, Klaaswaal

Adviseur
Faktor Civil Engineering BV,
Middelburg

Infra
JdB Groep, Hoofddorp
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Staalbouw
Buchinhoren, Hooge Zwaluwe
Betonwerkzaamheden
Koster Betonwerken, Zierikzee

Bleiswijk • Hoekeind Business Park

Aluminium gevels
Thermal2, Roosendaal

Brandwanden
Xella, Vuren

Bouwperiode
Juni 2021 – mei 2022

Gevelbekleding
Cladding Partners, Oosterhout

Bouwprogramma
Gefaseerde realistatie Hoekeind
Business Park. Fase 1 vrijstaande
bedrijfshal en bedrijfsverzamelgebouw met 19 bedrijfsunits.

Bruto vloeroppervlakte
1.485 m2
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Aan-en verbouw brengt meer
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lucht in Gronings gymnasium

De tweelaags nieuwbouw
is aan drie zijden tegen
het bestaande pand
aangebouwd.
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Willem Lodewijk Gymnasium • Groningen

De fraaie aluminium composietgevel geeft het gebouw een frisse uitstraling.

Afwachten tot ze aan de beurt zijn in de gemeentelijke investeringsplanning wilden ze niet. Het Willem Lodewijk
Gymnasium in Groningen nam daarom zelf het initiatief om een stuk uitbreiding te realiseren. Met twee nieuwe
lokalen voor exacte vakken, drie algemene theorielokalen en een gedeeltelijke renovatie in de bestaande bouw
heeft de school flink meer ruimte tot haar beschikking.
Pas in 2036 zouden ze aan bod komen
voor nieuw- en verbouwinvesteringen. Dat
duurde het Willem Lodewijk Gymnasium te
lang. De school kampte met ruimtegebrek,
vooral voor vakken als natuurkunde,
scheikunde en biologie. Ook voldeed een
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aantal lokalen van het overigens goed
onderhouden gebouw uit 1969 niet meer
aan de eisen van de huidige tijd. Door de
financiering zelf te regelen kunnen ze de
gewenste uitbreiding nu al realiseren.
“Heel bijzonder dat een school dit zelf zo

Groningen • Willem Lodewijk Gymnasium
oppakt”, vindt Anton Brinkman van Hesco
Bouw. De aannemer uit Stadskanaal richtte
zich tot voor kort vooral op nieuwbouw,
maar wil de focus nu gaan verbreden.
“Verbouw en renovatie is een tak van
sport waarin wij willen groeien. Dit project
sluit goed aan bij deze ambitie”, zegt de
projectleider.

De school is uitgebreid met twee nieuwe lokalen voor exacte vakken.

10% grotere lokalen
De tweelaags nieuwbouw (760 m²) is
opgetrokken uit een staalconstructie met
kanaalplaatvloeren en aan drie zijden tegen
het bestaande pand aangebouwd. Aan de
straatzijde komen twee nieuwe lokalen
voor exacte vakken, waardoor een
bètaplein ontstaat. Op de eerste
verdieping zijn drie algemene lokalen
gerealiseerd. Een aantal lokalen in de
oudbouw (totale oppervlakte 400 m²) is
vernieuwd of samengevoegd tot een groot
lokaal. Een lastige constructieve ingreep
was de aansluiting van de nieuwe
luchtkanalen op de bestaande bouw. “Om
dat mogelijk te maken moesten we de
gevel op een aantal plekken doorbreken.
Dat leverde rekentechnisch wel wat
hoofdbrekens op, de constructie moest
immers wel stabiel blijven.”

Actuele installatietechnieken
Met het predicaat Frisse Scholen Klasse
B voldoen het nieuwe en gerenoveerde
gedeelte aan de eisen van deze tijd. “De
actuele installatietechnieken zijn hier
toegepast. Het is gasloos gebouwd, met
een warmtepompinstallatie en

verwarming en koeling door middel van
lucht. Alle installaties zijn centraal
aanstuurbaar en per lokaal regelbaar.” De
fraaie aluminium composietgevel geeft het
gebouw een frisse uitstraling. Grote
raamkaders, rondom voorzien van
zonwering, zorgen voor voldoende
lichtinval. Na een krap jaar doorlooptijd

vond de oplevering op 23 december 2021
plaats.

Alle installaties zijn centraal
aanstuurbaar en per lokaal
regelbaar.
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Betaalbare en
beheersbare
huisvesting
Schoolhuisvesting is een specifieke tak van sport
waarin Syplon B.V. bij uitstek is gespecialiseerd.
Het Groningse bouwadviesbureau is 35 jaar
geleden ontstaan vanuit een schoolbestuur.
Hoewel het werkveld in de loop der jaren is
verbreed naar onder meer gemeenten, winkels
en woon/zorgcomplexen, vormen scholen nog
altijd het belangrijkste klantsegment. Syplon is
volledig onafhankelijk en werkt uitsluitend voor
gebouweigenaren. Ze zetten hun brede kennis
van het totale gebouw in om gebouwen
betaalbaar en beheersbaar te houden.
Voor de uitbreiding en gedeeltelijke renovatie
van het Willem Lodewijk Gymnasium in
Groningen vervulde Syplon de rol van
projectmanager. “We hebben de planvorming
begeleid, zijn samen met het schoolbestuur
opgetrokken om de financiering te regelen en
hebben de vergunningaanvraag en aanbesteding
begeleid. Omdat het een behoorlijk omvangrijk
project is met zowel nieuw- als verbouw, hebben
we voor een bouwteamconstructie gekozen en
dat heeft goed uitgepakt. Op onderdelen zijn er
mee- en tegenvallers geweest maar uiteindelijk
is alles binnen tijd en budget gerealiseerd”,
vertelt directeur Alexander Bleker.
Een extra rol bij de uitvoering was
directievoering en toezicht. “We zitten dicht op
het project en willen verrassingen voorkomen.
Dit vraagt van alle partijen een strakke
organisatie en communicatie, waarbij wij een
gezamenlijk doel hebben: beheersbare,
betrouwbare én betaalbare huisvesting.”
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Staalconstructie
staat in no time
Slechts acht weken had Tasche Staalbouw nodig
om de staalconstructie voor de aanbouw van het
Willem Lodewijk Gymnasium te engineeren,
produceren en monteren. “We hebben het
tekenwerk meteen na opdracht opgepakt. De
engineering was snel definitief en ook de
controles vanuit de aannemer verliepen soepel.
Zo konden we dit project in een heel kort
tijdsbestek realiseren”, vertelt projectleider Tom
Oude Voshaar.

Opdrachtgever
Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen
Bouwmanagement
Syplon, Groningen
Architect
Team 4 Architecten BV, Groningen
Installatietechnisch adviseur
Adviesbureau Feijen BV, Gieten
Constructeur
Ingenieursbureau Dijkhuis BV, Groningen
Hoofdaannemer
Hesco Bouw, Stadskanaal
Installateur
Velgsib Installatietechniek BV, Stadskanaal

Voor de uit twee lagen opgebouwde constructie
was 31 ton staal nodig. De kanaalplaatvloeren
zijn aangebracht op samengestelde liggers. Een
extra opdracht voor Tasche was de constructie
van een portaal van 3,2 bij 3 meter. Vanwege de
grote afmetingen moest dit met een hijskraan
via het dak naar binnen worden gebracht.
Al 85 jaar is het in Albergen gevestigde
familiebedrijf actief in de staalbouw en
staalconstructie. Samen met de andere twee
divisies Tasche Trappen en Tasche Landbouw
bedienen ze een breed scala aan opdrachtgevers

Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen
Bouwprogramma
Verbouwen/ uitbreiden / renoveren Willem
Lodewijk Gymnasium
Bouwperiode
November 2020 – januari 2022
Bruto vloeroppervlakte
11.620 m2
Bouwsom
Ongeveer 2 miljoen euro

door het hele land.
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‘s Lands grootste warehousecomplex
gerealiseerd door GOLDBECK
Een enorme logistieke operatie

Een indrukwekkend
bovenaanzicht van het
warehousecomplex.
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Op een terrein van 30 hectare groot verrijst Nederland’s
grootste logistieke project. Wie aan de oostelijke kant naast
dit indrukwekkende warehousecomplex gaat staan, staat bijna
letterlijk met de voeten in zee. Combineer dat gegeven met het
feit dat je anderhalf jaar geleden nog slechts een kale Maasvlakte
zag en je begrijpt de immense contouren van deze bouw.

GOLDBECK Nederland BV kreeg de
opdracht van DHG voor de engineering en
bouw van de grootste logistieke
ontwikkeling in Nederland: Smartlog
Maasvlakte van 233.000 m². De ruim vijftig
jaar bestaande firma GOLDBECK, met een
Duits moederbedrijf en 88 filialen en
kantoren en tien productielocaties in
Europa, is in Nederland nog een relatief
jonge speler. Sinds 2017 is GOLDBECK
Nederland BV in Arnhem gevestigd.
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Potentiële spin-off
Voor GOLDBECK Nederland BV betekende
de opdracht voor de nieuwbouw van
Smartlog Maasvlakte een uitgelezen kans
om zich op de kaart te zetten bij haar
Nederlandse opdrachtgevers. Daarnaast
hoopt zij als spin-off van de ontwikkeling
ook een verdieping aan te kunnen brengen
in haar netwerk van onderaannemers en
partners en daarnaast potentiële nieuwe
medewerkers te kunnen interesseren.

Vincent Vierwind, managing director bij
GOLDBECK Nederland BV vertelt: “Concreet
gaat het om de ontwikkeling van tien
distributiecentra verdeeld over vijf
gebouwen, dat binnen een tijdsbestek van
vijftien maanden gerealiseerd moet zijn.
Bijzonder is dat het project in één fase
gerealiseerd wordt. In vijftien maanden tijd
hebben we de trein op gang laten krijgen
en laten rollen.”

Prijs-tijd-kwaliteit
“In dit project speelt de drie-eenheid
prijs-tijd-kwaliteit een grote rol. Op basis
van deze aspecten hebben wij de opdracht

Maasvlakte • DHG
De XXL-distributiecentra bieden
mogelijkheden om verschillende goederen
op een veilige manier op te slaan.

gekregen, maar je moet het vervolgens
wel waarmaken. Dat is ons goed gelukt.
De eerste oplevering was zelfs al een paar
weken eerder dan gepland, in december
2021 in plaats van januari 2022.
Noemenswaardig aan de aanpak van
GOLDBECK is dat wij niet alleen bouwer
zijn, maar ook de engineering verzorgen.
Een groot deel van de ruwbouw, zoals de
prefab beton- en staalelementen,
produceren wij in eigen fabrieken.”

Elke twintig minuten een vrachtwagen

spanne kent een flinke logistieke uitdaging.
Omdat GOLDBECK over een compleet
eigen systeem beschikt, in eigen beheer, is
dat mogelijk.” Hij refereert daarmee aan de
staalconstructies en complete
betonconstructie die afkomstig zijn uit
eigen fabrieken in o.a. Bielefeld en Hamm.
“De levering van materialen gebeurde
volgens het just-in-time principe. Elke
twintig minuten arriveerde een
vrachtwagen op locatie. Zolang de
ruwbouw liep, betekende dat dertig
vrachtwagens per dag.

Uitvoerder Mark Franke voegt daar aan toe:
“Een project van deze omvang en tijd-

Wij bouwen turn-key, tot aan de vloer-

bedekking zogezegd. De materialen voor
de cascobouw produceren we zelf, de
montage besteden we vervolgens uit.”

Een stevige moeder
“Dat het roerige tijden zijn met
prijsschommelingen en leveringsproblemen qua materialen en uitval van
personeel door ziekte en quarantainemaatregelen, behoeft geen betoog. Het
hebben van een stevige moeder in de vorm
van een hoofdkantoor in Duitsland is dan
toch een stabiele factor die het mogelijk
maakte dat wij in een vroeg stadium al veel
materialen in hebben kunnen kopen.”
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Altijd op zoek naar de betere oplossing
Voortvarende aanleg infrastructuur dankzij een gedegen voorbereiding De complete infrastructuur van Smartlog
Maasvlakte, een logistieke ontwikkeling van maar liefst 300.000 m², waarvan 90.000m² buitenruimte, met 9 km
riool, is verzorgd door aannemersbedrijf Van Gelder.
Van Gelder heeft in dit project de ondergrond voorbereid, te denken aan alle grondwerk- en (diep)verdichtingswerkzaamheden en de ondergrond van de fundatie van de gebouwen, zodat GOLDBECK de bouw van de tien
distributiecentra met een totaaloppervlakte van 233.000 m² heeft kunnen realiseren. “Van Gelder heeft de juiste
kennis en slagvaardigheid voor een project van dit formaat”, aldus Krijn van Koolwijk, projectleider Goldbeck.
Doordat veel werkzaamheden
tegelijkertijd moesten worden
gerealiseerd, was goede samenwerking en afstemming van groot
belang. Naar verwachting zal het
project Smartlog Maasvlakte zonder
stagnatie, geheel volgens planning
medio april in zijn geheel worden
opgeleverd.
Vanuit de goede samenwerking met
GOLDBECK, met het Havenbedrijf
als belangrijke partner in het geheel,
én de kennis van Van Gelder betreffende het havengebied, de bodemopbouw, de ecologische kennis, alsook
slimme zaken die er zijn uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid, zoals hergebruik van granulaat, het
minimaal aan afvoer van overtollig zand door het vloerpeil met 10cm te verhogen, zijn er voor het vervolgproject 2 nieuwe projecten weer gegund aan Van Gelder, te weten Distributiecentrum acht en negen, nu in het
Botlekgebied.
Stapje extra zetten
“Van Gelder, fijn in communicatie, flexibel waar mogelijk, een plezierige omgang én met hoge kwaliteit”, zegt
Krijn van Koolwijk. Van Gelder onderscheidt zich door goed mee te denken met de opdrachtgever én altijd te
zoeken naar de betere oplossing. Dit begint met een gedegen voorbereiding op een project. Door vooraf na te
denken over mogelijke problemen of uitdagingen, kunnen we onverwachte zaken en daardoor vertraging of
faalkosten tijdens het bouwproces voorkomen. Die werkwijze is ook nu de sleutel tot het succes; we zijn zeer
voortvarend over het terrein gegaan. Wij blijven dus betrokken en gaan voor het beste resultaat.
Dit soort opdrachten waarin wij ons onderscheiden en waarde toevoegen zouden we graag ook voor andere
klanten uitvoeren.
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DUURZAME
EN EFFICIËNTE
DE

INFRA-OPLOSSINGEN
VAN

VAN GELDER

Een snel veranderende wereld vraagt
om een infrabouwer die niet alleen
denkt in oplossingen, maar die ideeën
ook kan omzetten in concrete daden.
Dat doen we bij Van Gelder niet alleen,
maar bij voorkeur in een integrale
aanpak en vooral samen met onze
opdrachtgevers. Wat kunnen we
voor u betekenen?
Meer informatie:
Jolanda Groeneveld: 06 188 995 67
jgroeneveld@vangelder.com

de infrabouwer van Nederland
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Friese deskundigheid
houdt de vaart erin!
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MSP Dak en Wand Nederland BV Businesspark Friesland-West 31, 8447 SL Heerenveen Postbus 117 8440 AC Heerenveen
0513 63 10 63 info@msp-dakenwand.nl www.msp-dakenwand.nl BTW nummer MSP NL.8064.17.237.L01 KvK 01079912

Concreet gaat het om de ontwikkeling van tien
distributiecentra verdeeld over vijf gebouwen.
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Friese deskundigheid houdt de vaart erin
MSP Dak en Wand uit Heerenveen leverde en monteerde de stalen dakplaten en sandwichgevels aan
binnen- en buitenzijde van DHG Maasvlakte. De luifels zijn van aluminiumcomposiet en hebben een
betonlook uitstraling.
Eén DC per maand
Directeur Douwe Lap: “Het project verliep in een enorm tempo en als een goed geoliede machine. We
hebben in tien maanden tijd alle daken gedicht en iedere maand één distributiecentrum opgeleverd.
De aanvoer van materialen gebeurde just-in-time en het belang van afspraken maken en nakomen was
essentieel.

‘Iedereen heeft elkaar geholpen, dat
bepaalt of een project als deze slaagt.’
Deze opdracht was qua omvang vrij groot in relatie tot onze bedrijfsgrootte, maar toch koos GOLDBECK
voor ons. Het goed laten lopen van de logistieke trein had absolute prioriteit en daar past onze
ervaring en kwaliteit van mensen in. Een welkome aanvulling is dat wij eigen materieel meebrengen.
De continue beschikbaarheid van kranen en hoogwerkers voorkomt veel extra regelwerk bij het
dagelijks bijsturen van planningen.
De aanwezigheid van extreme wind bepaalde grotendeels de dagelijkse agenda. Daar komt ervaring bij
kijken, je moet snel kunnen schakelen om voortgang te behouden, geen tijd te verliezen en rekening
houden met de andere bouwpartijen.
Dank aan alle medebouwers
Bij het bouwen van het grootste distributiecomplex van Nederland voelde eenieder zich toch enigszins
in de schijnwerpers. Als één wagon ontspoort, dan kom je in de problemen. We zijn als bouwers een
eenheid geworden. ‘Wat er ook gebeurt, we lossen het samen op’, die vreugde voelde je. Iedereen heeft
elkaar geholpen, dat bepaalt of een project als dit slaagt.”
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GOLDBECK Nederland B.V.
Meander 901, 6825 MH Arnhem
Tel. +31 26 8001211
arnhem@goldbeck.nl
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MG Real Estate – MG Park Lelystad

Het project wordt in één fase gerealiseerd.

Maasvlakte • DHG

DIEHARDS
IN DC’S!
MAAK EEN AFSPRAAK MET ONS EXPERTTEAM

Distributiecentra zijn al heel lang onderdeel van onze business. Daardoor weten wij precies wat nodig is bij de
realisatie van een distributiecentrum als het om aluminium raam-, deur- en vliesgevelsystemen gaat. Wij zijn
betrokken, creatief en oplossingsgericht en gaan altijd voor duurzame samenwerkingen waarin onze klanten
centraal staan. Daardoor kunnen wij de beste geveloplossingen leveren en laten wij projecten soepel verlopen.

NEEM CONTACT OP MET HAROLD MENSINK
0226 34 15 25

|

HAROLDMENSINK @ INTAL.NL

|

INTAL.NL
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Stervormig woonzorgcentrum
dat opgaat in het landschap
Alle neuzen dezelfde kant op

Het gebouw gaat mooi
op in het omliggende
landschap.
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‘Op de eerste verdieping zitten dertig studio’s
voor een kortdurend verblijf en behandelkamers’

In Zierikzee heeft de Zeeuwse zorgorganisatie Allévo in januari de sleutel gekregen van het nieuwe zorgcentrum

Zierik7. Een prachtig, duurzaam gebouw met veel natuurlijke elementen. De bouw verliep niet helemaal zonder
slag of stoot. De eerste hoofdaannemer ging failliet. Maar door het ‘treintje’ weer snel en slim op gang te brengen
heeft Constructif, de nieuwe hoofdaannemer, samen met onder andere de installateurs Van Dorp Projecten en
Endenburg, het project alsnog succesvol kunnen opleveren.

Een ‘stervormige gebouwmassa die
opgaat in het omliggende landschap’. Dat
had architectenbureau Gortemaker Algra
Feenstra voor ogen bij het ontwerp van
het nieuwe woonzorgcentrum Zierik7
van zorgorganisatie Allévo. Dit is gelukt.
Zierikzee is een prachtig gebouw rijker. De
bouw verliep niet helemaal als gepland.
In juli 2020, vrij snel na aanvang, ging de
hoofdaannemer failliet. In november 2020
heeft het bouwteam onder leiding van de

nieuwe hoofdaannemer Constructif de
draad weer opgepakt. “Best een uitdaging
om alle neuzen weer dezelfde kant op te
krijgen”, vertelt projectmanager Sascha
Milenkovic. “Er moest bovendien nog veel
gebeuren. Het grootste deel van de
ruwbouw moest nog worden gedaan.”

Natuurlijke materialen
Milenkovic kijkt met plezier terug. In de
eerste plaats omdat het een mooie project

De buitengevels bestaan uit voorbewerkt WaxedWood
en betonnen elementen met bamboeprint.
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is geworden. Het gebouw heeft zeven
armen. Op de begane grond bevinden zich
93 woningen voor langdurig verblijf.
Woningen met - voor een verpleeghuis
best bijzonder - de voordeur aan de
buitenkant. Via de achterdeur kunnen de
bewoners naar de centrale hal of naar een
van de elf ontmoetingsruimtes. Die
hebben allemaal een eigen thema,
bijvoorbeeld muziek, koken of havens. Ook
zijn er dwaalroutes en oriëntatiepunten.

Zierikzee • Zierik 7

Projectmanager Sascha Milenkovic
kijkt tevreden terug op de bouw.

Op de eerste verdieping zitten dertig
studio’s voor kortdurend verblijf, een
ontmoetingsruimte, behandelkamers, een
oefenzaal en de kantoren. In het belang
van de zorg, het gemak en de veiligheid
van de bewoners is het gehele gebouw
voorzien van een innovatief domoticasysteem. Ook is er veel gewerkt met
natuurlijke materialen. Zo zijn de woonkamers grotendeels voorzien van
larikshout. De buitengevels bestaan uit
voorbewerkt WaxedWood en betonnen
elementen met bamboeprint. Gecombineerd met de graszoden op de daken geeft
dit een natuurlijke uitstraling.

Het was een ‘gezellige bende’. Door goed
samen te werken hebben we de opdracht
binnen de afgesproken termijn kunnen
voltooien. Maar liefst 19.150 m² bruto
vloeroppervlakte in dertien maanden. Petje
af.”

Een gezellige bende

Uitdagend maar niet onmogelijk

Minstens zo belangrijk vindt de projectmanager de goede werksfeer. “Als
Constructif hechten we daar, net als de
opdrachtgever en de rest van het bouwteam, veel waarde aan. Werk is belangrijk,
maar leuk werk is nog veel belangrijker.
Samen met de bouwteampartners Van
Dorp Projecten en Endenburg is dat gelukt.

Daar kunnen Jack Lander, projectleider
namens Van Dorp Projecten en Wout van
Loon, teamleider utiliteitsprojecten bij
e-installateur Endenburg, zich goed in
vinden. Van Dorp Projecten nam het w- en
s-installatiewerk voor zijn rekening. De
installateur legde onder meer de CO2gestuurde luchtbehandelingsinstallaties en

een WKO-installatie aan. Die WKOinstallatie is aangesloten op drie warmtepompen. Deze pompen zijn voorzien van
energiebemeting en staan in verbinding
met PVT-panelen en vloerverwarming/koeling. Al met al spreekt projectleider
Lander, mede door “de relatief grote
omtrek van het pand”, van een “uitdagende maar zeker niet onmogelijke opdracht”.
Endenburg verzorgde onder meer de
verlichting, de ict-installatie en de bekabeling voor de domotica. De onderbreking en
covid maakten dat wat betreft de planning
niet eenvoudig, aldus Van Loon: “Het treintje stopt, er komt een andere machinist.
Best even spannend. Maar het is gelukt.”
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Op de begane grond bevinden zich 93 woningen voor langdurig verblijf.

Ons specialisme
verbindt alles
en iedereen.
Netwerken

In- en Outdoor

Koper bekabeling

Straalverbindingen

Glasvezelbekabeling

Wireless

Design & Engineering

Actieve apparatuur

Kijk voor meer informatie op www.stormconnect.nl
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‘63 kilometer koperkabel. Dat is niet niks’
De bekabeling voor de data- en telecomnetwerken in Zierik7, het nieuwe woonzorgcentrum van zorgaanbieder
Allévo in Zierikzee, is aangelegd door Storm Connect. Dat was bepaald geen kleine opdracht, vertelt Jesse van
Dijk, een van de drie directeuren-eigenaren van de Storm Groep, waarvan Storm Connect deel uitmaakt.
“Wij hebben kabels gelegd van de ene uithoek van het gebouw naar de andere. Dan kom je uit op in totaal 63
kilometer koperkabel en 5 kilometer glasvezelkabel. Dat is niet niks.” Zo’n acht maanden heeft Storm Connect
fulltime aan het project gewerkt. Steeds met minimaal twee medewerkers. Van Dijk: “Soms, als het nodig was,
hebben we tijdelijk opgeschaald. Dat is part of the job. Je kunt niet steeds ongestoord verder, want je werkt niet
alleen aan zo’n project. Je zit in een treintje, dat vergt coördinatie. Maar dat was prima geregeld.”
Vak apart
Voor Storm Connect was het bovendien niet het eerste project in de zorg. Het bedrijf, dat vooral actief is in
de utiliteitsbouw, onder meer voor alle Pathé-bioscopen in Nederland, werkt regelmatig voor stichtingen die
actief zijn in de zorg. “We optimaliseren dan het gehele data- en telecomsysteem. Van de telefonie tot het
verpleegoproepsysteem. Dat zijn intensieve, tijdrovende opdrachten en is echt een vak apart.”

Het hele gebouw is voorzien van een innovatief domoticasysteem.
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‘Zierikzee is een prachtig gebouw rijker’
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Er is veel gewerkt met natuurlijke materialen.

‘Leuke
staalbouwopdracht’
Zowel de stalen draagconstructie als de
trappen, het hekwerk en de leuningen van Zierik7,
het nieuwe verpleeghuis van Allévo in Zierikzee,
zijn ontworpen, geproduceerd en gemonteerd door
Hanse Staalbouw uit Nieuwerkerk.
“Een leuke opdracht,” vertelt Johan Flikweert,
adviseur en verkoper bij dit Zeeuwse familiebedrijf.
“Het was de eerste keer dat we met Constructif
hebben samengewerkt, maar dat is wederzijds
goed bevallen. Ze waren enthousiast, ook over het
resultaat.”
Voor Hanse Staalbouw, dat is gespecialiseerd in de
staalbouw van complete bedrijfspanden in zowel de
agrarische, industriële als de utiliteitssector, maar
ook bijvoorbeeld hekwerken, bordessen en trappen
ontwerpt en maakt, was het werk op zich gesneden
koek. Dat het een verpleeghuis betreft, maakte het
voor de staalbouwer niet extra lastig, aldus
Flikweert. “We hebben zoals altijd gewerkt volgens
het Bouwbesluit. Bovendien doen we ook veel
woningbouw. Dat is ongeveer hetzelfde als wat we

Bekijk ons sterke verhaal op

www.hansestaalbouw.nl
Nieuwerkerk • 0111 641 333 • www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal
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Systeemplafonds
Vloerafwerking
Schilderwerk
Spuitwerk
Systeem- en MS wanden

www.schema-afbouw.nl

Afbouw in grote getallen
Alle binnenwanden en systeemplafonds in Zierik7, het nieuwe woonwerkcomplex van zorgorganisatie Allévo in
Zierikzee, zijn gemonteerd door Schema Afbouw uit Berkel en Rodenrijs. “Een forse en leuke klus,” aldus Koen
Schelling, samen met Paul van der Maarel directeur en eigenaar van Schema.
“Je hebt het dan over 5.700 m² metalstudwand, zo’n 20.000 m² gips en 2.000 m² lamellenplafonds van vilt. Die
plafonds komen van Hunter Douglas en zijn nog niet zo lang op de markt. Voor hen was dit een van de grotere
projecten tot nu toe.”
Ook het 200 m² houten plafond in de brasserie is aangebracht door de monteurs en vaklieden van Schema
Afbouw. Daarbij is gekozen voor vurenhout van A-kwaliteit. Schema is in maart 2021 met de opdracht
begonnen. Door het faillissement van de eerste hoofdaannemer stond er wel de nodige druk op de ketel,
vertelt Van der Maarel. “De voorbereidingstijd was vrij kort. Maar het is al met al op goed gekomen, mede door
de uitstekende samenwerking binnen het team en met de aannemer.” Schema Afbouw is gespecialiseerd in
afbouwprojecten in met name de utiliteitsbouw. Het bedrijf werkt door heel Nederland.
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Ook een professionele keuken mag niet ontbreken.

Opdrachtgever
Allévo, Goes

E-installateur
Endenburg Elektrotechniek BV,
Rotterdam

Architect
Gortemaker Algra Feenstra
Architecten, Rotterdam

S-en W-installateur
Van Dorp, Capelle aan den IJssel

Installatietschnisch adviseur
Techniplan Adviseurs, Rotterdam

Houtskeletbouw
VKP Bouw, Kapelle

Adviseur
Vconsyst, Genemuiden

Afbouw
Schema Afbouw BV, Berkel en
Rodenrijs

Constructie adviseur
SWINN, Gouda
Hoofdaannemer
Constructif BV, Dordrecht
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Sprinkler installatie
Storm Groep, Krimpen aan den IJssel

Staalconstructie
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk
Bouwprogramma
Bouwen woonzorgcomplex ‘Zierik7’
t.b.v. ouderen met verschillende
mate van dementie met
appartementen, studio’s &
behandelcentrum
Bouwperiode
Februari 2020 – januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
7.500 m2

Bouwteam Zierik7
feliciteert Allévo met deze
nieuwe huisvesting

Fascinatio Boulevard 602
2909 VA Capelle aan den IJssel
www.vandorp.eu

Jacobus Lipsweg 80
3316 BP Dordrecht
www. constructif.nl

Prins Pieter Christiaanstraat 50
3066 TB Rotterdam
www.endenburg.nl

MFA Voorn • Utrecht

85% houtbouw in
multifunctioneel schoolgebouw
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Dankzij de renovatie met
nieuwbouw kan MFA Voorn
weer even vooruit.
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‘Er stond al die tijd een verkeersregelaar op het
schoolplein om de kinderen veilig over te laten steken’

Er is ook een prachtige
tribunetrap gerealiseerd.
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Utrecht • MFA Voorn
Ruim duizend kinderen, vier organisaties, enkele
lockdowns, renovatie en nieuwbouw cq. uitbreiding.
Volgens projectleider Jeroen Warmerdam was de
renovatie met nieuwbouw van MFA Voorn bij uitstek
een project dat bij Van Dillen Bouw past. “In minder
dan drie weken tijd hebben we de hele houtskeletbouw
opgetrokken.”
De Van Dillen Bouwgroep loopt voorop als het gaat om hout en
houtskeletbouw. Daarom sloot deze opdracht van de gemeente
Utrecht voor renovatie en nieuwbouw van MFA Voorn prima
aan op de ambities van deze bouwonderneming. MFA Voorn
biedt sinds zo’n 20 jaar onderdak aan twee basisscholen, een
kinderopvang en een bso en bevat een sportaccommodatie. Het
complex was te klein en de indeling waarbij de interne stromen
en het gebruik van algemene ruimtes door elkaar liepen, moest
anders. Warmerdam: “De scholen, met samen meer dan 1.000
kinderen, bleven in bedrijf. Dat terwijl de bouwweg midden over
het schoolplein liep. Het zware sloopwerk viel, toevallig, in de
eerste lockdown periode. Hoewel we gewend zijn aan het werken
op scholen en het denken vanuit een kind. Dat moet je doen om
de boel zo veilig mogelijk te houden. Zo stond er al die tijd een
verkeersregelaar op het schoolplein om de kinderen veilig over te
laten steken.”

Houtskeletbouw in drie weken
De nieuwbouw van het MFA bestaat voor 85% uit hout. In deze
ruimten zijn alle binnenwanden vervangen door HSB-wanden afgewerkt met Tilly-platen. Ook het nieuwe meubilair is van deze
vurenhouten platen gemaakt. Het nieuwe deel is uitgevoerd in houtskeletbouw waarvoor Het Bouw Bureau de tekeningen heeft
gemaakt waarmee Timmerfabriek Culemborg de kozijnen heeft geproduceerd en Prefab Fabriek Culemborg de houtskeletbouwelementen samenstelde (allen onderdeel van de Van Dillen Bouwgroep). “De prefab HSB-elementen zijn naar de bouw gereden en in 2,5
week gemonteerd. De integratie tussen onze bedrijven is optimaal.”

Van E naar Frisse scholen klasse B
Een belangrijke eis was het verbeteren van de luchtkwaliteit in de scholen. Met individuele luchtbehandelingsunits in elk lokaal is de
hele school geüpgraded naar Frisse scholen klasse B. “In een bestaande bouw moet je vechten om de ruimte waar heel veel installaties
in moeten, zoals luchtkanalen en elektriciteit. Maar het is allemaal gelukt en iedereen is tevreden. Het was een opdracht waarvan we
ook veel geleerd hebben. Wat wij hier qua engineering uitgevogeld hebben, daar hebben we nu bij andere projecten veel aan. Het was
een project dat bij uitstek past binnen de prefab gedachte en werkwijze van Van Dillen, we wilden het graag doen. En het was een
puzzel: hoe krijgen we het zoals we het bedenken, met prefab op de juiste plek? Dat dit gelukt is en nog snel ook, dat we niet als
overlast zijn ervaren en iedereen blij is met het resultaat, daar zijn we best trots op.”
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‘Het is allemaal
maatwerkmeubilair’
“We werken al lang en vaak samen met Van Dillen
Bouw die regelmatig scholen bouwt en renoveert”,
vertelt Wim Vlasblom van Vlasblom Meubel- en
Interieurbetimmeringen. ‘Voor het MFA Voorn in
Utrecht hebben we garderobekasten in de
gangzijdes gemaakt, kasten op balustrades,
plantenbakken en heel veel andere kasten.”
“Het is allemaal maatwerkmeubilair. Dat gaat
overigens op voor alles wat wij maken. Mensen zijn
bij het woord ‘maatwerk’ nog weleens geneigd te
denken dat je dan meer uitgeeft dan bij standaard
meubilair. Wie zich erin verdiept, ontdekt dat dit
lang niet altijd het geval is. Kwaliteit en service zijn
hierbij onze belangrijkste uitgangspunten.”
De kasten en andere betimmeringen worden
uitgetekend en vervolgens geproduceerd door de
vakbekwame mensen in de eigen werkplaats met
onder andere CNC-gestuurd freeswerk. Vlasblom:
“We blijven onszelf vernieuwen en werken met
computergestuurde en geautomatiseerde
machines.” Al het interieurwerk in MFA Voorn dat
Vlasblom tekende, produceerde en leverde, is
gemaakt van Tilly platen, de uit drie lagen en
verlijmde platen van vurenhout: die zijn ook
gebruikt voor de binnenwanden van het MFA.
Vlasblom Meubel- en Interieurbetimmeringen werkt
voor scholen, ziekenhuizen, winkels, kantoren en
ook voor particulieren, bijvoorbeeld voor een op
maat en wens gemaakte keuken. Het bedrijf
beschikt ook over een eigen spuiterij.
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Opdrachtgever
ABC Nova, Utrecht
Bouwmanagement
BBC bouwmanagement, Etten-Leur
Architect
Studio Beuving, Wageningen
Architect
Sineth, Schiphol
Constructeur
Adviesbureau Brekelmans, Maastricht
Hoofdaannemer
Van Dillen Bouw, Culemborg
Installateur
Brandsen Installatietechniek BV, Barneveld
Interieur
Vlasblom Meubel, Bleskensgraaf
Bouwprogramma
Verbouwen/ renoveren en uitbreiden
multifunctionele accommodatie (MFA) Voorn
aan de Akkrumerraklaan
Bouwperiode
Maart 2020 – januari 2021
Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2

‘We hebben qua
engineering veel
geleerd van deze
opdracht’
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Een pand met een missie
The New Galapagos Office verrijst op Leiden Bio Science Park
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Galapagos wil vernieuwend
overkomen, dat is terug te
zien in het ontwerp van de
nieuwbouw.
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De nieuwbouw biedt o.a. plaats aan hypermoderne onderzoekslaboratoria.

Het Leiden Bio Science Park is een parel rijker. De Vries en Verburg uit
Stolwijk realiseert in opdracht van Provast The New Galapagos Office.
Eigenaar en gebruiker Galapagos zal het pand in maart 2022 kunnen
betrekken.
Bij The New Galapagos worden nieuwe
geneesmiddelen ontdekt en ontwikkeld.
Ook als werkgever en organisatie wil het
bedrijf vernieuwend overkomen. Dat zie
je terug in het ontwerp en de uitvoering
van de nieuwbouw. Het ontwerp is van de
hand van OZ Architects en kenmerkt zich
door een moderne uitstraling en grote
transparantie. De flexibele verdiepings-
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vloeren met extra vrije hoogte zorgen er
mede voor dat het gebouw toekomstbestendig is. Het spectaculaire atrium van
het gebouw is vanaf de A44 niet te missen.
In de nieuwbouw komt plaats voor
kantoorruimte en hypermoderne
onderzoekslaboratoria, waarin het bedrijf
werkt aan het verbeteren van mensenlevens.

BREEAM en WELL
Projectleider Rick Schakel van De Vries en
Verburg, hoofdaannemer van deze
nieuwbouw, vertelt: “Provast heeft ons in
het bouwteam betrokken om mee te
denken over het ontwerp en de prijsvorming. Daaruit vloeide de opdracht voort
voor de uitvoering van dit mooie project.
Dat betreft het compleet realiseren van de
kantoren, laboratoria en installaties. Als
bouwbedrijf bouwen wij casco-plus.
Daarnaast voeren we de uitvoeringscoördinatie voor het realiseren van de tussenwanden, vloerbedekking en het losse

Oegstgeest • The New Galapagos

en vaste meubilair. De inrichting van de
kantoren wordt door Galapagos zelf
opgepakt.De Vries en Verburg bouwt in
diverse sectoren en realiseert
uiteenlopende bouwprojecten. Wij zijn
ervaren op het terrein van laboratoria en
begrijpen dat deze een specifiek afwerkniveau vergen. De lat met betrekking tot
BREEAM en WELL is hoog gelegd en er is
een strakke planning afgesproken.
Ondanks de algemene problematiek met
betrekking tot levertijden en corona, ligt
het project op schema om tijdig op te
leveren.

Bouwteamverband
De Vries en Verburg wil haar klanten graag
maximaal van dienst zijn en is daarom niet
alleen gericht op het ‘aannemen van werk’,
maar ook op het werken in bouwteamverband. Wij willen graag onze
toegevoegde waarde leveren en onze
kennis, ervaring en deskundigheid
inbrengen in het ontwerp- en bouwtraject.
Dit kan zijn op materiaalkeuzes, bouwmethoden, planning, bouwlogistiek en
risicobeoordeling met als resultaat een
uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding.
Vandaar dat wij vaak en graag werken in

Kenmerkend zijn de moderne
uitstraling en de grote
transparantie van het pand.

bouwteamverband. Dat heeft ons ook hier
in staat gesteld om samen met onze
partners de juiste methoden,
materialen en bijpassende voorwaarden
voor te stellen, wat geleid heeft tot dit
prachtige gebouw.”
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Galapagos pakt de inrichting van de kantoren zelf op.

Slimme gebouwen
met duurzame en
comfortabele installaties
zijn de toekomst.

Totaal, op eigen kracht.
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Oegstgeest • The New Galapagos
We vertalen
vastgoedvraagstukken
in technische
oplossingen die werken
We beschikken over een
divers dienstaanbod:
•

Duurzaamheidsadvies:
verbeteren van de
duurzaamheid van gebouwen
en vastgoedportefeuilles

•

Projectmanagement: het
managen van nieuwbouw-,
renovatie- en inrichtingsprojecten

•

Technical Due Diligence
(TDD): gebouwinspecties,
design-review en dataroomonderzoek tijdens
vastgoedtransacties

BREEAM doe je met
z’n allen
Het nieuwe kantoorgebouw van Galapagos in
Oegstgeest krijgt een BREEAM Excellent certificaat.
Senior duurzaamheidsadviseur Ruud Sprock van
C2N begeleidt dit proces van schets tot en met
uitvoering.
“Het gaat er niet alleen om of de vinkjes goed
staan. Duurzaamheid gaat ons inziens om
eerlijkheid en de borging daarvan. Als een klant een
bepaalde duurzaamheidsstandaard nastreeft, dan
wil ik die ook waarborgen. Wij zijn kritisch en gaan
voor een goed en eerlijk resultaat. Door het goed

C2N B.V.
Westeinde 4
2275 AD Voorburg

gestructureerde BREEAM-proces te volgen, maak je
duidelijk wat je precies doet voor duurzaamheid.
Procesbegeleider
In dat proces zijn veel partijen betrokken. Als
procesbegeleider onderscheid je je door de mate
waarin je actief bent. Wij zijn een partij die zaken
naar ons toe trekt en deze indien nodig ook oplost.
Omdat de nieuwbouw van Galapagos naast een
kantorendeel ook een laboratoriumdeel omvat, is
sprake van een BREEAM-NL Bespoke traject. Een
Excellent normering bleek haalbaar en er is zelfs
een hoge Excellent score voor het ontwerpcertificaat behaald.”
Projectmanagement
Naast advisering en begeleiding van BREEAM,
LEED, WELL en GPR trajecten in duurzaam vastgoed
verzorgt C2N ook projectmanagement. Daarnaast is
C2N gespecialiseerd in technische due diligences.
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Trappen en
balustrades
De stalen trappen en balustrades in het atrium van
The New Galapagos in Oegstgeest zijn ontworpen
en geproduceerd door STALENT BV uit
Bergambacht. De balustrades zijn uitgevoerd met
glas en de trappen met bamboe treden en
leuningen.

Stalent BV is een constructiebedrijf die zich richt op staalwerken binnen
de woningbouw, utiliteitsbouw en infratechniek. Bij het ontwerpen,

Alles werd in eigen huis berekend, getekend en in

produceren en monteren kunnen wij u van dienst zijn. Kijk voor meer
informatie eens op onze website.

de eigen fabriek vervaardigd. Als specialist voor het
projectmatig leveren en monteren van

ijzersterk in meedenken

dergelijke constructies werken ze steeds vaker voor
het hogere segment en in complexe projecten, die

Stalent B.V.
Nijverheidsstraat 4
2861 GX Bergambacht

meer dan gemiddeld uitdaging bieden.

S ALEN
Eigen beheer

van ontwerp tot realisatie

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

STALENT verzorgt het gehele proces in eigen
beheer. Cees van der Bas: “Dat biedt in dit type
opdrachten voordeel. Immers, bij de levering van
onderdelen als balustrades, trappen en luifels,
waarbij de constructie is opgebouwd uit
verschillende materialen zoals staal, rvs, hout,

STAALBOUW

natuursteen en glas, is het belangrijk om bij de
uitwerking het ontwerp als één geheel te zien en
de verantwoording voor de engineering bij één
partij onder te brengen. STALENT biedt hiertoe

DAK & WAND
BEPLATING

de mogelijkheid, doordat de onderdelen voor de
projecten door ons compleet worden geleverd en
gemonteerd.”

PREFAB BETON

Engineeringsfase
“Doordat wij al in de engineeringsfase betrokken
werden, kon bij de engineering van de

CASCOBOUW

staalconstructie ook al meteen rekening gehouden
worden met de trappen en balustrades en konden
hiervoor voorzieningen worden opgenomen.”

De Bonkelaar 7 • 3774 SB • Kootwijkerbroek • info@bincx.nl
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Oegstgeest • The New Galapagos
De flexibele verdiepingsvloeren met extra vrije hoogte
zorgen er mede voor dat het gebouw toekomstbestendig is.

Opdrachtgever
Provast, Den Haag

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw, Stolwijk

Staalconstructie
Stalent, Bergambacht

Architect
OZ Architects, Amsterdam

Heiwerk
Plomp Funderingstechnieken,
Papekop

Bouwprogramma
Bouwen kantoren en
laboratoriumruimtes

Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs,
Rotterdam

Staalbouw
Bincx, Kootwijkerbroek

Bouwperiode
Augustus 2020 – maart 2022

Adviseur BREEAM
C2N, Voorburg

Installateur
Schulte & Lestraden, Lisse

Bruto vloeroppervlakte
21.000 m2
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Het distributiecomplex in
Deventer omvat een volledig
geconditioneerd warehouse
van 29.000 m², kantoren
en in totaal 92 docking
stations voor vrachtwagens.
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Bouwbedrijf Vrolijk realiseert
distibutiecomplexen voor ALDI
Vrachtwagens rijden af en aan in Deventer
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DC ALDI • Deventer

ALDI Vastgoed B.V. timmert

behoorlijk aan de weg. In Groningen
verrijst op dit moment een groot
distributiecentrum voor de van
oorsprong Duitse supermarktketen.
In Deventer, op Bedrijvenpark
A1, is eind februari al zo’n
distributiecentrum opgeleverd. Bij
aanbesteding van dat project kwam
Bouwbedrijf Vrolijk uit Breda als
winnaar uit de bus.
“Daarvoor was, naast een goede prijs, onze
ervaring met de bouw van distributiecentra doorslaggevend”, aldus projectleider
Steffen Jansma van Bouwbedrijf Vrolijk.
“We konden een aantal mooie
referentieprojecten laten zien.” Het pand
in Deventer prijkt inmiddels boven aan
die lijst. “Een compleet distributiecomplex
bestaande uit een volledig geconditioneerd
warehouse van 29.000 m², kantoren en in
totaal 92 docking stations voor
vrachtwagens.”

Driedimensionale BIM-modellen
Vrolijk nam de verantwoordelijkheid voor
het constructief ontwerp over van ALDI
Vastgoed B.V. “Daar zijn we goed op
ingericht. Wij engineeren en modelleren
zelf en hebben daarvoor ervaren
professionals in dienst.” De bouw werd
compleet voorbereid in driedimensionale
BIM-modellen. Den Hollander Bouwadvies
uit Klundert verzorgde de bouwdirectie en
het toezicht.

Geconditioneerd en zelfvoorzienend
De grote hal van het distributiecentrum is
geheel geconditioneerd en voorzien van
inpandige koel- en vriescellen. Bij de in
totaal 92 docking stations is ook ruimte
voor leveranciers. Bovendien is dit deel van
het distributiecentrum voorzien van een
werkplaats, een tankstation en een
wasstraat voor de vrachtwagens en trailers
van ALDI. Zelfvoorzienend dus, ook als
onverhoopt de stroom uitvalt. In dat geval
houdt een noodstroomvoorziening het
complex nog minimaal 10 uur aan de praat.

Duurzaam? Natuurlijk wel!
De kantoren in het complex worden deels
verwarmd met restwarmte van de
koel- en vriesinstallaties. Het tankstation is
voorzien van een installatie voor schonere
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‘blauwe’ diesel met 18% minder CO2uitstoot. Op het dak van het gasloze
distributiecentrum liggen meer dan 8.200
zonnepanelen. “De kantoren zijn verder
voorzien van ‘klimaatplafonds’ voor
efficiënte regeling van temperatuur en

luchtkwaliteit. En heel goed voor de
akoestiek!”

Vrolijk groeit als kool
Bouwbedrijf Vrolijk opereert sinds enige
tijd vanuit Breda. In iets meer dan een

Deventer • DC ALDI
De bouw is compleet voorbereid in
driedimensionale BIM-modellen.

decennium groeide de aannemer uit van
een regionale speler tot een landelijk
opererende ontwikkelende bouwer met
een omzet van rond de 250 miljoen per
jaar, nummer 38 in de Cobouw Top 50.
Daarbij voeren utiliteit en industriële bouw

de boventoon, maar met ‘Vrolijk Leven’
ontwikkelt en realiseert Vrolijk daarnaast
De samenwerking met ALDI Vastgoed B.V.
bevalt Steffen Jansma uitstekend: “Het is
mooi dat we hun eerste distributiecentrum
in Nederland mochten bouwen. Tijdens

de samenwerking heb ik geleerd dat ze
oplossingsgericht denken en werken.” Een
opdrachtgever naar zijn hart.
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Er is ook 12.000 m² aan koel- en vriescellen
gebouwd in het distributiecentrum.
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‘Een gecombineerd
stalen en betonnen
constructie luistert
nauw’

STAALBOUW

DAK & WAND
BEPLATING

De staalconstructie van het distributiecentrum werd
geproduceerd, geleverd en gemonteerd door Bincx
B.V. uit Kootwijkerbroek. “De montage van de

PREFAB BETON

beton- en staalconstructie ging mooi samen op”,
zegt projectleider Brand van Rijn. De
betonconstructie werd geleverd door Preco uit

CASCOBOUW

Apeldoorn. “Zo’n combinatie luistert heel nauw. Dan
is het belangrijk dat er een partij is die volledig
overzicht heeft.”
In Groningen werkt Bincx voor ALDI aan een vrijwel
identiek project, met een andere hoofdaannemer.
“Hier in Deventer bouwen we met Bouwbedrijf Vro-

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

lijk, een vaste bouwpartner van ons. Soms doen we
ook het dak en de gevel. Hier niet, maar we
hebben wel alle stalen trappen en hekwerken
meegenomen. Het constructief ontwerp kwam van
Vrolijk zelf, dus we konden goed meedenken in
de voorbereiding. Dat is niet iets wat standaard
gebeurt.”
De juiste onderdelen op het juiste moment
Bincx opereert vaak landelijk, soms ook over de
grens: “We komen overal waar een uitdagend
project te bouwen valt.” Van origine een
montagebedrijf groeide Bincx gestaag uit tot de
huidige organisatie met 75 werknemers. “Wij doen
van alles: van kleine gebouwtjes tot grote
distributiecentra als die van ALDI. We regelden in
Deventer ook de logistieke afroep van de
betonconstructie. Daarmee ontzorgden we Vrolijk
en maakten het onszelf gemakkelijker: de juiste
onderdelen op het goede moment.”
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KOEL- EN VRIESHUISBOUW
ISOLATIESYSTEEMBOUW

Bij K.I.M. Nederland profiteert u van
een unieke expertise in de koel- en
vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw.
Deze is volledig afgestemd op uw
K.I.M. Nederland B.V.
Tweelingenlaan 144
7324 BP Apeldoorn
T. +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl

logistieke organisatie en de actuele
marktontwikkelingen in uw branche.
Dat zorgt voor een eindproduct dat
exact aansluit op uw eisen en wensen!

Hoogwaardig quad core schuim toegepast bij
bouw 12.000 m² koel- en vriescellen
KIM Nederland is specialist in de bouw van koel- en vriescellen en isolatiesysteembouw. Verkoopleider Gerard
Scherff was nauw betrokken bij het project voor ALDI. “We hebben in Deventer grote koel- en vriescellen gebouwd.
Wanden, plafonds en deuren, alles opgebouwd met hoogwaardige materialen. Het werden enorme inpandige
koel- en vriescellen.”
“De toegepaste isolatiepanelen zijn voorzien van hoogwaardig quad core schuim. Dit heeft een hoge isolatiewaarde,
een langdurige brandweerstand en scoort maximaal op duurzaamheid.” KIM Nederland werkt vaker voor ALDI: op dit
moment realiseren ze ook een grote koelcel in Groningen.
Meer dan vijftig jaar ervaring
KIM Nederland bouwt in binnen- en buitenland koel- en vriescellen en andere geconditioneerde ruimten voor
bedrijven in de food-, distributie- en transportsector. KIM heeft meer dan vijftig jaar ervaring en is marktleider in
Nederland. “We stemmen de volledige bouw af op de logistieke organisatie, de routing in het gebouw en de
actuele marktontwikkelingen in de betreffende branche”, zegt Scherff. “Zo sluiten het ontwerp en het eindproduct
altijd exact aan op de eisen en wensen van de klant.” Want bij KIM staat klantgericht denken en doen voorop!
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Puur installatieadvies
in de volle breedte
“Beekink Installatieadviseurs uit Capelle aan den
IJssel houdt zich puur bezig met installatieadvies,”
vertelt Henry van den Berg, partner en adviseur
elektro. “We leverden in Deventer een ontwerp voor
zowel de elektrotechnische als de
werktuigbouwkundige installaties, op basis van een
technische beschrijving.” Dat gebeurde onder de
vlag van Den Hollander Bouwadvies,
verantwoordelijk voor constructief en bouwkundig
advies.
Van den Berg vindt vooral de omvang van het
project opvallend: “Alles wat je aan installaties kunt
bedenken, zit er in. Op het platte dak zijn op verzoek
van ALDI ruim 8.200 zonnepanelen geplaatst. Die
leveren bij elkaar zo’n 4,4 megawatt op het
hoogtepunt van de dag.”
Beekink Installatieadviseurs in zijn huidige vorm
ontstond in 2006 na een management buy-in. Er
werken 26 mensen. Henry van den Berg is een van
de drie eigenaren. “Wij doen veel voor de
Rijksoverheid en adviseren over de volle breedte:
scholen, kantoren en distributiecentra, maar ook
appartementencomplexen.”

Installatieadvies
Duurzaamheid
Projectmanagement
Ouderhoud en Beheer

Rivium Boulevard 46, 2909 LK Capelle aan den IJssel
www.beekink.com
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Eerst restwarmte, dan
warmtepompen
Elektrotechniek en domotica

Beveiligingstechniek

Industriële automatisering

Service & onderhoud

Net als de meeste bouwpartijen is de Lammerink
Installatiegroep uit Ootmarsum voor ALDI bezig in
zowel Deventer als Groningen. Lammerink is een
totaalinstallateur voor elektronische en
werktuigbouwkundige installaties en bijvoorbeeld

Twentepoort West 29 - 7609 RD Almelo
0546-863 227 - info@brusche.nl - www.brusche.nl

beveiligingstechnieken en technisch beheer. De
ongeveer 180 medewerkers komen overal, maar ze
werken overwegend op grote utiliteitsprojecten.
“Voor ALDI verzorgden wij in Deventer de
werktuigbouwkundige installaties”, aldus
projectleider Robert Bosch. “Het is een groot
gebouw met een koel- en een vriescel. Op het dak
staan elf luchtbehandelingskasten, waarvan vijf
voor de productiehal.”
Het gasloze gebouw wordt in eerste instantie
verwarmd met restwarmte van de koel- en
vriesinstallatie. “In de winter vullen we dat aan
met drie warmtepompen. Die staan op het dak met
daaronder een techniekruimte waar, onder meer, de
verdelers staan. Een uitgebreid leidingensysteem
- dat in de zomer wordt gebruikt om te koelen transporteert de warmte door het gebouw.
In de kantoren en kantine is op sommige plekken
ook vloerverwarming. Bijzonder is de
hemelwaterafvoer: “Werkend met
hoogteverschillen (volvulsysteem) en
afvoerleidingen met kleine diameters zuigen we als
het ware het dak leeg.”

Specialisten in
installatietechniek
Al bijna zestig jaar is Lammerink Installatiegroep, met een hoofdvestiging in Ootmarsum,
een betrouwbare partner voor opdrachtgevers
in veel verschillende sectoren. We zijn een
modern en compleet bedrijf, actief in heel
Nederland en we voeren zeer uiteenlopende projecten uit. Van klein
tot en met groot, van relatief
eenvoudig tot en met
razend complex.

ELEKTRO
TECHNIEK
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WERKTUIG
BOUW

TELE
MATICA

MEER INFORMATIE?
LAMMERINK-GROEP.NL

BEVEILIGINGS TECHNISCH
TECHNIEK
BEHEER
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“Als lokale partner
bijdragen aan
comfortabel leven,
wonen en werken.”
Dat is Hoppenbrouwers.

WAAR
LEEFT!
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VARIO

www.variogate.com | info@haagh-protect
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OGATE

®

tion.com
‘Wij engineeren en modelleren zelf en hebben
daarvoor ervaren professionals in dienst’

Opdrachtgever
Aldi Vastgoed, Sliedrecht

Industrievloeren
Roozen van Hoppe, Haghorst

Fundering
De Jong Beton, Alphen

Installatie adviseur
Beekink Installatieadviseurs, Capelle
aan den IJssel

Staalconstructie
Bincx, Kootwijkerbroek

Koel-en vriescellen
Kim Nederland, Apeldoorn

E-installateur
Brusche elektrotechniek, Almelo

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum voor
Aldi in Deventer

Bouwdirectie
Den Hollander Advies, Klundert
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda
W-installateur
Lammerink installatietechniek,
Otmarsum

Prefab beton
Preco, Apeldoorn
Vliesgevels en aluminium kozijnen
Aluvo Geveltechniek, Nieuwleusen

Bouwperiode
Eind 2020 – januari 2022
Bruto vloeroppervlakte
42.000 m2
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Naast onderwijs en
opvang is er in het
IKC ook plek voor
muziek, sport en spel.
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Foto’s: Dijkstra Draisma

IKC Oudega brengt
kindontwikkelingsactiviteiten
onder één dak
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‘Het split-level aspect van het gebouw vroeg extra
aandacht qua engineering en werkvoorbereiding’

Het open huisvestingsconcept en de hoge duurzaamheidsambitie, in combinatie met een beperkt budget, maken

het integraal kindcentrum (IKC) in Oudega tot een interessant werk voor bouwkundig aannemer Dijkstra Draisma.
Zij zetten hun expertise in bouwteamverband in om het project zowel bouwtechnisch als financieel haalbaar te
maken. Het IKC biedt straks onderdak aan de basisschool en de peuter- en kinderopvang in het Friese dorp.

Zo zal het IKC er straks
uit komen te zien.

Achter de bestaande basisschool van
Oudega, die op termijn zal worden
gesloopt, verrijst de tweelaags nieuwbouw
van het IKC. In dit duurzame en moderne
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pand komen meerdere activiteiten rondom
de ontwikkeling van kinderen samen.
Naast onderwijs en opvang is er ook plek
voor muziek, sport en spel. Het vloeroppervlak bedraagt 1.002 m². Het ontwerp
van architectenbureau VNL is gebaseerd op
een ‘open’ huisvestingsconcept, wat
concreet betekent dat er weinig wanden
zijn en dat alle gebruikers overal mogen
komen. Met de duurzaamheidsambitie

BENG en op termijn zelfs ENG ligt de lat
hoog.

Split-level
“Toen het voorlopig ontwerp en de globale
materialisering bekend waren, kwamen
wij aan tafel”, vertelt Jelle Teun Terpstra
van Bouwgroep Dijkstra Draisma. “Dat
ontwerp bleek met de beperkte middelen
die de school tot haar beschikking had niet

Oudega • IKC

haalbaar. Wij hebben daarom een aantal
optimalisaties doorgevoerd, onder meer
qua toegepaste materialen en de keuze
voor een gecombineerd installatiesysteem.
Het split-level aspect van het gebouw
vroeg extra aandacht qua engineering en
werkvoorbereiding. Een gedeelte ligt een
meter hoger dan de rest, zowel de begane
grondvloer als de verdiepingsvloer. Dat is
iets lastiger bouwen, maar maakt het voor
ons juist ook weer leuk.”

Snel en efficiënt
In september 2021 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Inmiddels is het pand
wind- en waterdicht en kan de afbouw van
start gaan. “We hebben de planning iets

naar voren kunnentrekken en willen begin
mei klaar zijn. Wij staan bekend als snelle
en efficiënte bouwers en dat laten we in dit
mooie project weerzien”, besluit Terpstra.

Op termijn naar ENG
Het gebouw is opgetrokken uit een
staalconstructie met betonvloeren en
kalkzandsteen gevelwanden. De gevel is
afgewerkt met traditioneel metselwerk,
doorgestreken met mortel in kleur.
Op het dak liggen veertien zonnepanelen.
“Daarmee is het gebouw BENG. Uiteindelijk
wil de school toe naar volledig energieneutraal (ENG), echter dat is een project
voor de langere termijn”, legt Terpstra uit.
De duurzaamheidsambitie wordt verder
vormgegeven door triple beglazing in een
groot deel van het gebouw en een klimaatsysteem met luchtbehandeling en
warmteterugwinning. De lokalen worden
verwarmd door middel van luchtverwarming, de kinderopvang heeft
vloerverwarming.
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Gevelbouwers
met noordelijke
nuchterheid
Een nuchtere aanpak gecombineerd met een
noordelijke kijk op zaken is wat Alrako B.V.
kenmerkt. De gevelbouwer uit Opende kan zijn
opdrachtgevers van a tot z ontzorgen bij het
leveren en monteren van aluminium en kunststof
ramen, deuren, kozijnen schuifpuien en vliesgevels.
Het bedrijf beschikt over een eigen showroom, waar
klanten een goede indruk kunnen krijgen van het
brede assortiment.
Voor het integraal kindcentrum (IKC) in Oudega
levert en monteren ze de kunststof kozijnen
inclusief beglazing, type K-Vision Trend in de kleur
RAL 7021. Ook verzorgen ze het zetwerk en het
aanbrengen van de waterslagen. “K-Vision is één
van de grotere profielsystemen in Nederland die we
vaak toepassen, zowel in de zakelijke als
particuliere markt. Bijzonder is de zwartgrijze kleur,
die zien we niet vaak in kunststof”, vertelt
mede-eigenaar Nanning Lemstra. Sinds de
oprichting in 2013, samen met broer Uilco, vader
Rob en Anne Dijk, is Alrako B.V. uitgegroeid tot een
middelgrote onderneming.

Topkwaliteit
aluminium
en kunststof
kozijnen
> Ontdek onze
uitstekende prijs
en kwaliteitsverhouding!

> ramen

> deuren

De Wending 15

0512-330016

Opende

www.alrako.nl

9865 VC

info@alrako.nl
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Weinig speling voor staalbouwer
Al het staalwerk voor het IKC Oudega, van het kleinstaal tot en met de hoofddraagconstructie, is gerealiseerd door
Postma Konstruktiebedrijf uit Westereen. Dit middelgrote familiebedrijf is al sinds 1835 actief in de staalbouw. De
huidige directeur Johannes Postma is de zesde generatie die aan het roer staat.
Krappe planning
De fasering van het werk maakte dit project anders dan anders, zo vertelt hij. “Normaal gesproken zetten we een
draagconstructie in één keer op. Nu hebben we dit in delen gedaan: eerst de kolommen tot de eerste verdieping,
vervolgens zijn de kalkzandsteen wanden geplaatst en daarna zijn wij verder gegaan met de liggers voor de
verdiepingsvloer en de kolommen daarbovenop. Door deze volgorde hadden we veel minder speling bij het
plaatsen van de liggers. Dat vroeg meer tijd en aandacht, die er door de krappe planning eigenlijk niet was.”
THQ-liggers
Ook de liggers zelf waren niet standaard. Om hoogte te besparen was er gekozen voor THQ-liggers, samengestelde
liggers die in de schil van de vloer zijn opgenomen. Postma: “De montage daarvan is iets lastiger en vraagt wat
meer tijd. Al met al was dit een project waarin flexibiliteit een vereiste was. Juist daarin ligt onze kracht, dat
hebben we ook hier kunnen laten zien.”
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Nieuwe Yvonne van Gennip
sporthal Haarlem
Ambachtelijk en modern

Een imposante
bordestrap geeft
toegang tot de sporthal.
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‘Het was even puzzelen om oud en
nieuw op elkaar aan te laten sluiten’

Er zijn vele uren ambachtelijk vakmanschap ingestoken als je de nieuwe Yvonne van Gennip sporthal, naast de

scholengemeenschap Het Schoter, ziet. Tegelijkertijd is het ook een zeer duurzaam en modern gebouw geworden.
Een sterk staaltje van Mercuur Bouw.
André Boon, projectleider bij Mercuur
Bouw, blikt tevreden terug. “Het begon
voor ons met het winnen van de
aanbesteding in samenwerking met OLCO.
Gezamenlijk hadden wij het beste voorstel
voor de gemeente Haarlem geformuleerd.”
De nieuwe multifunctionele sporthal van
3.000 m² is op de plaats gekomen van de
voormalige gymzaal en fietsenstalling van
de ernaast gelegen scholengemeenschap
Het Schoter.

gele tegels met zwarte randen die de stijl
van de Nieuwe Haagse School mooi weergeven.

Oud en nieuw
Wie een kijkje in de machinekamer neemt
ziet een grote warmtepomp die daar is
geïnstalleerd. “Hiermee zorgen we ervoor
dat het gebouw een zeer gunstige
EPC-waarde heeft.” Een uitdaging was het
doortrekken van de kelderruimte waar
ruimte is gecreëerd voor 1.200 fietsen,

direct naar de kelder van de naastgelegen
school, waar de kluisjes voor de scholieren
zijn. “Die route was de meest logische,
maar het was wel even puzzelen om oud
en nieuw op elkaar aan te laten sluiten.
Maar het is gelukt.” De bouw begon in
januari 2021. Door alle verwikkelingen van
corona heeft het af en toe wel tot
vertragingen geleid. “Met name bij de
materialen die geleverd moesten worden.
In iets meer dan één jaar bouwtijd is de
sporthal gebouwd. Daar zijn we trots op.”

Aandacht voor natuur en omgeving
Het is een duurzaam gebouwd object
geworden waar onder meer veel hout in is
verwerkt. “We hebben bijvoorbeeld
bewust met houtskeletbouw gewerkt.
Maar de duurzaamheid gaat verder. Want
als je op het dak kijkt, zie je een mooi
sedumdak liggen. En er komt nog een
groengevel met klimop, zodat het
aangezicht ook groen is.” Het vooraanzicht
kenmerkt zich verder door veel en strak
uitgevoerd metselwerk, en een imposante
bordestrap die toegang geeft tot de
sporthal. Daarnaast wordt ook aan de
natuur en de omgeving gedacht. Er zijn
speciale behuizingen gemaakt voor
vleermuizen, mussen en zwaluwen zodat
voor deze vogels hun natuurlijke habitat zo
goed mogelijk is nagemaakt. “We hebben
zoveel mogelijk ‘cradle to cradle’ gewerkt.”

Ambachtelijk metselwerk
In de sporthal zelf valt de ronde muur in de
entree direct op. “Petje af voor de
metselaars en de stukadoors, want daar
heb je echt ambachtelijke vaklui voor
nodig. Het metselwerk op die ronde muur
is niet iets dat je er even bij doet.”
Daarnaast is er op diverse plaatsen staand
werk gemetseld. “Ook dat is een
ambachtelijke kunde”, aldus Boon. De
tegelvloer is eveneens opvallend. Het zijn

Het vooraanzicht kenmerkt zich door
veel en strak uitgevoerd metselwerk.
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Fraaie ronde kalkzandsteenwand
Wie binnenloopt in de nieuwe Haarlemse Yvonne van Gennip sporthal ziet het meteen: de fraaie ronde
kalkzandsteen wand in de entreehal, van Calduran Kalkzandsteen bv. Calduran heeft zijn bijdrage
geleverd volgens de specificaties van AGS Architects, dat het nieuwe gebouw in de stijl van de Nieuwe
Haagse School heeft ontworpen. Opdrachtgever van Calduran was MercuurBouw.
Albert Gunnink, accountmanager bij
Calduran: “We werken vaak samen
met MercuurBouw. Op basis van het
3D-ontwerp dat zij hebben gemaakt,
hebben wij onze kalkzandsteen
oplossingen voor de hele sporthal
in 3D uitgevoerd en ingepland. Niet
alleen de entreehal dus: ook de
andere wanden van de hal, waar twee
zalen en de horecagelegenheid in
gevestigd zijn. Met 3D-modellen kun
je staalbouw en muren naadloos op
elkaar laten aansluiten. We konden
de kalkzandsteen daardoor in exacte
hoeveelheden fabriceren en
aanleveren. In totaal is er 1.600 m²
kalkzandsteen in het gebouw
gegaan.”

Lage CO₂ footprint
De productie van kalkzandsteen kent een zeer lage CO₂ footprint. “Ook de fabricage, een proces dat al
sinds 1900 bestaat, is zeer duurzaam en milieuvriendelijk. Kalkzandsteen is een duurzaam materiaal
dat wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen, kalk, water en zand. Het productieproces is schoon en
kost weinig energie. Bovendien heeft kalkzandsteen een lange levensduur, meer dan 100 jaar, en is het
onderhoudsarm en circulair, wat het product nog duurzamer maakt. Door puingranulaten van gesloopte
gebouwen in te zetten bij de productie van nieuwe producten is de grondstoffencirkel rond.
Kalkzandsteen lijmmortel trekt snel aan. Daarom kunnen kalkzandsteenwanden in één keer
verdiepingshoog worden opgetrokken.”

‘Ook de fabricage is zeer duurzaam en milieuvriendelijk’

IndustrieBouw februari 2022 • 170

Haarlem • Sporthal Yvonne van Gennip

In de hele sporthal zijn kalkzandsteen
oplossingen doorgevoerd.
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De sporthal heeft in zijn totaliteit een
oppervlakte van 3.000 m².

Netwerk 150
1446 WR
Purmerend
www.mmstaal.nl

Stalen oplossingen op maat
De strakke leuningen en hekwerken in de Yvonne van Gennip sporthal te Haarlem zijn geleverd door
MM-Staal B.V uit Purmerend. Bart Melman, die samen met zijn broer Niels Melman vier jaar geleden
MM-Staal B.V. zijn begon, werkte vorig jaar ook al aan een sporthal in opdracht van André Boon,
projectleider van Mercuur Bouw B.V.
“Toen werden we gevraagd om diverse constructief staal te leveren”, zegt Bart Melman. “Vanuit onze vorige
bedrijven hebben we daar veel ervaring mee opgedaan. Dit keer betrof het dus de leuningen en hekwerken
t.b.v. de betontrappen en tribunes, en ook de roosters buiten voor de fietsenstalling. Iets wat we de laatste
tijd heel veel doen.” Het gaat om circa 36 meter leuningen en circa 45 meter hekwerken, die in de kenmerkende kleuren Ral 7032 grijs gespoten, waardoor ze goed in het ontwerp van AGS Architects passen.
“Het is voor ons steeds de uitdaging in ons werk om maatgemaakte stalen oplossingen te leveren voor
een nieuw project of voor een renovatieproject. Staalconstructies (groot en klein), trappen, hekken, puien.
En dat is elke keer anders. We ontwerpen het zelf en produceren het vervolgens in onze eigen werkplaats
zodat we het op de bouwplaats in één keer kunnen monteren.”
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Dé specialist in
cementgebonden vloeren
Vloerenbedrijf Nicky Huisman BV uit Berlicum, specialist
in sporthallen en schoolcomplexen, heeft in de nieuwe
Yvonne van Gennip sporthal alle dekvloeren gelegd.
Christ Hoedemakers geeft de details: “In de grote
sporthal, die 1.350 m² omvat, hebben we 110 mm EPS
isolatie met PE-folie gelegd, en daarop 65 mm anhydriet.
Dat is een gips gebonden calciumsulfaat gietvloer. In de
kleine sporthal van 310 m² hebben we hetzelfde gedaan
op een isolatielaag van 30 mm. De toestellenberging
van 225 m² heeft dezelfde isolatie als de grote zaal.
Alle vloeren genieten een vlakheidsklasse 2 en zijn door
NOC*NSF gekeurd.
Dan zijn er nog de overige ruimtes, zoals de gangen,
kleedruimtes en horeca/kantine, samen zo’n 830 m²: daar
hebben we hetzelfde pakket gerealiseerd. In de
doucheruimtes liggen gesmeerde zandcementvloeren op
afschot. We werken met een mobiele giet-mortelcentrales waardoor we ter plaatse snel en professioneel
kunnen werken.”
Nicky Huisman is al drie generaties lang dé specialist in
cementgebonden vloeren voor de utiliteitsbouw,
woningbouw en de particuliere sector.
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Het is een duurzaam gebouwd pand waar
onder andere veel hout in is verwerkt.
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Opvallende
glasbalustrades
Het valt meteen op als je voor de nieuwe
Haarlemse Yvonne van Gennip sporthal staat: de
imposante glasbalustrades. Je ziet ze al als je buiten
voor de sporthal staat, en eenmaal binnen zijn

Landslake Bouwgroep is uw betrouwbare
partner in zakelijke en particuliere projecten

de balustrades nog mooier. Ze zijn geleverd door
Landslake Kozijnen en Gevelbouw uit Wormerveer,
die ze in de eerste weken van januari leverde en
monteerde.
“Voor ons was het een heel bijzondere opdracht”,
zegt Dennis Moerlie, werkvoorbereider bij
Landslake. “We doen heel veel in kozijnen en
gevelbouw, overal in Nederland, en dat gaat vaak
om hele grote projecten. Het was daarom leuk dat
ze ons voor deze specifieke, relatief kleine opdracht
vroegen. Zeker ook omdat het zo’n mooi
visitekaartje is geworden.”

De glasbalustrades zijn 50 meter breed en wegen
2.500 kg. Met name de hoogte van het project, de
enorme ruimte die het weergeeft en de keuze voor
strak glas en staal maken de balustrades een
eyecatcher van formaat.
“Een ander opvallend onderdeel van de opdracht
waren de rvs tribunedeurtjes die Landslake ook
geleverd heeft. Ook daar zit weer een mooi stukje
ambachtelijk werk in met een moderne uitstraling,
precies passend bij de rest van de sporthal.”
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Industrieweg 60 | 1521 NE Wormerveer
T: (0)75-6417725 | info@landslake.com
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Uiteraard zijn er ook splinternieuwe kleedkamers
waar gebruikers zich kunnen omkleden.
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Het schilderwerk is in de specifieke kleuren groen en grijs.

‘We zijn goed op
elkaar ingespeeld’
Praktisch alle bouwmaterialen die Mercuur Bouw
voor de nieuwe Yvonne van Gennip sporthal heeft
gebruikt, zijn geleverd door bouwmaterialengroothandel BMN.
Van bewapening tot folies, van hout en
plaatmateriaal tot plinten, van speciale mortel en
silo’s tot kalkzandsteen en gevelstenen (circa 1.700
m²), en zelfs de speciale vleermuiskasten en
bijenstenen kwamen van BMN.
Vestigingsmanager Rob de Boer: “We werken al
lang samen met Mercuur Bouw. Het is mooi te zien
dat zij zich nu ook aan het specialiseren zijn in
sporthallen. Voor de andere twee sporthallen die ze
recent gebouwd hebben, in Volendam en in Diemen,
hebben wij ook bouwmaterialen geleverd. We zijn
goed op elkaar ingespeeld, dus zo’n logistieke
operatie kunnen we snel en efficiënt inplannen.
Ook met de architect, AGS Architects, hebben we
snel kunnen schakelen tijdens de voorbereidingen
van deze opdracht.” BMN heeft 85 vestigingen in
heel Nederland waar 1500 medewerkers klanten
van alle soorten bouwmaterialen voorzien.

Uit het juiste
hout gesneden
Jouw bouwpartner zijn
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Paulus Rinkstraat 9 | 1132 VV Volendam
T:0299-321530 | info@veermanvolendam.nl

‘Het was even
spannend of we het
zouden halen’
“Het was even spannend of we het zouden halen
doordat sommige leveringen te laat waren, maar
het is toch nog mooi op tijd gelukt.” Johan Veerman,
een van de eigenaren van Veerman Volendam, kijkt
tevreden terug op het schilderwerk dat hij met zijn
mensen voor de Yvonne van Gennip sporthal mocht
realiseren. “Echt een mooie klus voor ons.”
“We hebben het totale binnenschilderwerk gedaan.
Dus alle wanden, alle plafonds, alle kozijnen en alle
vloerplinten. We hebben daarbij ook 1.400 m²
scanvlies toegepast voor extra stevigheid. Om een
idee te geven van de omvang: het spuitwerk in de
hal omvatte alleen al zo’n 1.500 m². En wat mooi
was: we waren precies op tijd klaar voordat de
vloeren gelegd werden.”
Het schilderwerk is in de specifieke kleuren groen
en grijs volgens de huisstijl die de architect had
voorgeschreven, gedaan. De kleur groen vooral voor
de openbare ruimtes, de kleur grijs voor de
sportgedeeltes.

IndustrieBouw februari 2022 • 179

Sporthal Yvonne van Gennip • Haarlem
De sporthal is op de plaats gekomen van de voormalige gymzaal en
fietsenstalling van de ernaast gelegen scholengemeenschap Het Schoter.
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Opdrachtgever
Gemeente Haarlem
Projectontwikkelaar
Olco Holland Bouw BV, Driebergen-Rijsenburg
Bouwmanagement
BBN Adviseurs, Houten
Architect
AGS Architects, Amsterdam
Hoofdaannemer
Mercuur Bouw BV, Volendam
E-installateur
Iv-Bouw, Papendrecht
Bouwmaterialen
BMN
Kalkzandsteenwand
Calduran Kalkzandsteen BV, Harderwijk
Glasbalustrades
Landslake Kozijnen en Gevelbouw, Wormerveer
Betontrappen en tribunes
MM-Staal BV, Purmerend
Schilderwerkzaamheden
Schilderbedrijf Veerman Volendam, Volendam
Dekvloeren
Vloerenbedrijf Nicky Huisman BV, Berlicum
Bouwprogramma
Bouwen sporthal Schoter Haarlem met
kleedkamers / toestellenberging / tribuneruimte en multifunctionele ruimte
Bouwperiode
Januari 2021 – januari 2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 4.000 m2
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Op zoek naar
de ideale
locatie voor je
bedrijfsruimte?
De juiste match

Bij Grondmaps brengen we kavelzoekers en -aanbieders
bij elkaar. Onze databank bevat een schat aan locaties in
Nederland die geschikt zijn voor de bouw van bedrijfsmatig
vastgoed. Met gedegen onderzoek en data-analyses begeleiden
wij bedrijven, beleggers en ontwikkelaars naar de juiste match.
Meer weten? Neem contact met ons op.
www.grondmaps.com



088 - 205 34 56

SCAN DE QR-CODE
EN BEKIJK DE VIDEO
OVER GRONDMAPS

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

SIZO GROUP
Vlierbaan 11
2908 LE Capelle a/d IJssel
Nederland
Telefoon : +31 10 31 30 200
info@sizo.nl
www.sizo.nl

TURN KEY
LEVERANCIER
VAN GEVE L RECL AM E ,
L E D -SC HE R MEN EN
INTE R IE U R S I GNI NG
SIZO is een van de grotere sign-bedrijven in
binnen en buiten reclame in Nederland. Samen
met ons zusterbedrijf L2L Ledscreens voeren
wij conventionele en digitale reclame projecten uit in de gehele Benelux.

Wij zijn geen tussenpersoon maar een echt productiebedrijf met een eigen ontwerp studio, een
printafdeling voor groot-formaat printwerk, een
productie atelier en een elektro- mechanische
werkplaats voor het vervaardigen van doosletters, constructieframes en LED-schermen.
Montage gebeurt altijd door ons grote team
van eigen monteurs. Zo houden we alles in
eigen hand en heeft de klant maar 1 aanspreekpunt.

GEVELRECLAME

L2L LEDSCREENS

BOUWPLAATS

DECOREREN

GEVELFOLIE

DOOSLETTERS EN
LICHTBAKKEN

ONDERDEEL VAN DE
SIZO GROUP

MARKETING &
VASTGOEDCOMMUNICATIE

VAN SCHEIDINGSWANDEN
EN BINNENDEUREN

VOOR MUUR
EN RAAM

