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De juiste match
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www.grondmaps.com
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Beste lezers,
De ruimte in Nederland wordt steeds schaarser. Dat stelt niet
alleen de woningbouw maar ook de logistieke sector voor
problemen. Je kunt dan wel allerlei mooie plannen hebben,
maar vind maar eens een locatie waar je die mooie plannen
ook daadwerkelijk kunt realiseren. En al is de vrije ruimte
er formeel wel, niet iedere gemeente zit te wachten op o.a.
logistieke ontwikkelingen rond de steden en wil liever zoveel
mogelijk de open ruimte behouden.
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Herontwikkeling van zogenaamde brownfields kan een deel
van de oplossing zijn. Brownfields zijn verlaten of
onderbenutte terreinen die vaak verontreinigd zijn door het
eerdere gebruik, bijvoorbeeld als gevolg van industriële
activiteiten. Waarom zou je deze percelen niet opnieuw
ontwikkelen en nieuw leven inblazen? Dat heeft ook Frasers
Property Industrial bedacht. De ontwikkelaar liet VDR
Bouwgroep in 2021 een hoogwaardig, state-of-the-art
distributiecentrum bouwen op bedrijventerrein Roerstreek
Noord te Roermond. Een brownfield locatie dus. Met een
BREEAM-NL Excellent certificaat is het nog eens extra
duurzaam.
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Ook Remmers Bouwgroep is goed bezig. Zij realiseerden de
eerste fase van een Montea distributiecentrum op het
LogistiekPark A12 in Waddinxveen. Het project is duurzaam
ontwikkeld volgens BENG (Bewust Energie Neutraal Gebouw)
en de energieopwekking vindt plaats door middel van een
warmtepomp, gevoed door PV-panelen.
En wat te denken van de nieuwe Onderwijsboulevard MBO
Utrecht waar Dura Vermeer zich mee bezighoudt. Een groot en
ambitieus project van maar liefst 120.000 m² dat in januari
2023 volgens planning wordt opgeleverd. Het nieuwe Tergooi
Medisch Centrum in Hilversum is een hoogstandje waarbij
installatiecombinatie BAM Bouw en Techniek en ULC
Installatietechniek verantwoordelijk is voor de
elektrotechnische en werktuigbouwkundige
installaties.
Uiteraard passeren nog veel meer andere projecten de revue
in deze editie van ons vakblad.
Veel leesplezier toegewenst!
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Tergooi MC is met nieuwbouw
klaar voor de toekomst

Begin 2023 is het moderne
streekziekenhuis helemaal
gereed.
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‘Overal in de installaties zijn
dubbele zekerheden ingebouwd’

Deze zomer wordt het grootste gedeelte van het nieuwe Tergooi Medisch
Centrum in Hilversum opgeleverd. Begin 2023 volgt de oplevering van het
laatste gedeelte van het fonkelnieuwe en moderne streekziekenhuis. De
partners die binnen de Installatiecombinatie Tergooi verantwoordelijk zijn
voor de volledige E- en W-installaties, zijn tevreden over de voortgang van
het project.

‘Elk onderdeel van de
E- en W-installaties
moet bijdragen aan
het onder alle
omstandigheden
Jeroen Aartse is als projectmanager
Techniek namens BAM Bouw en Techniek –
Speciale Projecten bij de elektrotechnische
en werktuigbouwkundige installaties van
het nieuwe Tergooi MC betrokken. Samen
met het bedrijf ULC Installatietechniek uit
Utrecht vormen zij een speciaal voor dit
project geformeerde installatiecombinatie. “Wij trekken als installatiespecialisten vaker met elkaar op bij dit
soort projecten. Zoals bijvoorbeeld bij de
bouw van het Erasmus MC in Rotterdam.
Veel zaken die je in de installatie van zo’n
groot en modern academisch ziekenhuis
tegenkomt zie je ook terug in kleinere
streekziekenhuizen. De lat ligt daar qua
complexiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid
net zo hoog.”
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feilloos functioneren
van medische
faciliteiten’
Zekerheid voor alles
Projectleider Gabe Westra, die vanuit ULC
deel uitmaakt van Installatiecombinatie
Tergooi, onderschrijft de woorden van
Aartse. “Wij doen veel installatiewerk voor
ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarbij
gaat het altijd om complexe installaties die
onder alle omstandigheden moeten blijven
functioneren. Je ziet dat hier bij het Tergooi
MC ook weer duidelijk terug. Als back-up
bij stroomuitval nemen de aggregaten de
stroomvoorziening over en als de

warmtepompinstallatie uitvalt dan nemen
de CV ketels de verwarming en
warmwatervoorziening tijdelijk over. Dat
soort dubbele zekerheden is overal in de
installaties ingebouwd, dus ook bij het
datanetwerk en de communicatielijnen. Als
bepaalde systemen eruit liggen komt de
zorg voor de patiënten direct in gevaar en
dat mag natuurlijk nooit gebeuren.”

Diversiteit aan zorgfaciliteiten
In het nieuwe ziekenhuisgebouw worden
alle acute, intensieve en klinische zorg van
de huidige locaties in Blaricum en Hilversum gecentraliseerd. Het betreft de acute,
complexe en intensieve zorgfuncties –
zoals spoedeisende hulp (SEH),
operatiekamers, intensive care, radiologie,

Hilversum • Tergooi Ziekenhuis

dialyse, endoscopie en dagbehandeling –
de kliniek en een groot deel van de
poliklinieken. Juist in die diversiteit aan
zorgfuncties zitten volgens Aartse en
Westra de installatietechnische
uitdagingen. “Je moet overal rekening mee
houden. Denk bijvoorbeeld aan de
röntgenafdeling, CT-ruimtes,
operatiekamers en de centrale sterilisatie
afdeling (CSA) waar alle medische instrumenten steriel gereinigd worden. Elk
onderdeel van de E- en W-installaties moet
bijdragen aan het onder alle
omstandigheden feilloos functioneren van
medische faciliteiten, ook bij eventuele
calamiteiten”, aldus Westra. Het inpassen
van de medische apparatuur komt soms
heel nauw in de beschikbare ruimte. Voor
een optimale en foutloze installatie zijn alle
installaties, materialen en
uitgangspunten in de UO fase in een BIM
3D model uitgewerkt.

bouwpartners samen te werken. Ook
onder tijdsdruk en bij tegenslagen moet je
van elkaar op aankunnen”, vertelt Aartse.
De Installatiecombinatie Tergooi is in
aanloop naar de oplevering van het nieuwe

ziekenhuis de komende maanden druk in
de weer met de afmontage van sanitair,
verlichting en schakelmateriaal en het in
gebruikstellen en testen van alle
installaties.

Prefabricage helpt bij strakke planning
Om het arbeidsintensieve werk op de
bouwlocatie te beperken en om de strakke
planning aan te kunnen houden is waar
mogelijk gekozen voor prefab onderdelen
die relatief eenvoudig in de technische
ruimte en het rioleringssysteem van het
ziekenhuis gemonteerd konden
worden. “Mede hierdoor zijn wij er met
een omvangrijk uitvoeringsteam toch
prima in geslaagd om de strakke
planning aan te houden. Zeker in de
huidige tijd, waarbij het lastig is om de
benodigde materialen en de juiste
vaklieden op tijd beschikbaar te hebben, is
dat al een uitdaging op zich. Het is in dat
opzicht ook echt een groot voordeel om
met bekende en betrouwbare
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DE IDEALE
INSTALLATIECOMBINATIE
BAM Bouw en Techniek – speciale projecten en ULC trekken als
installatiespecialisten samen op bij de E- en W- installaties
voor het nieuwe Tergooi MC in Hilversum.
Ontdek ook de kracht van deze
unieke, naadloze
samenwerking!

www.ulcgroep.nl

www.bambouwentechniek.nl

19464_ULC_Adv_Tergooi_190x137.indd 1

Installatiespecialisten slaan handen ineen
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Nieuw Tergooi MC is klaar voor de toekomst!
Voor veel zorg zijn inwoners uit de Gooi en Vechtstreek aangewezen op de regionale ziekenhuizen in Blaricum en
Hilversum. Om de kwalitatief hoogstaande ziekenhuiszorg ook voor de toekomst te kunnen waarborgen wordt er
momenteel hard gewerkt aan de bouw van een compleet nieuw ziekenhuis naast de huidige locatie in Hilversum.
Medio 2023 wordt de ziekenhuiszorg van beide vestigingen van Tergooi MC in het moderne nieuwe ziekenhuis
samengevoegd. “Na de afronding van deze hele operatie kan het nieuwe Tergooi MC er weer minimaal 20 jaar
tegen”, vertelt Teammanager Huisvesting & Vastgoed Bart Vercauteren.
Grote stappen voorwaarts
Het oudste gedeelte van het huidige
Tergooi ziekenhuis in Hilversum stamt uit
1960. In 1990 heeft er een grootschalige
renovatie en verbouwing plaatsgevonden,
maar nu was het volgens Bart om
meerdere redenen tijd om een compleet
nieuw en modern streekziekenhuis te
bouwen. “Vanuit bedrijfseconomisch
perspectief en in het kader van efficiëntie
en duurzaamheid was doorgaan op 2
verschillende locaties en in verouderde
huisvesting geen optie. Bovendien zien wij
ook de ziekenhuiszorg veranderen, waarbij
de opnametijd zo kort mogelijk wordt
gehouden en veel (na)zorg buiten het
ziekenhuis plaatsvindt. Daarbij hebben wij
intern ook heel goed gekeken naar een
optimale benutting van behandelruimtes.
De meeste specialisten delen in de
nieuwbouw een behandelruimte met

andere collega’s. Hun spreekuren en
behandelafspraken worden daarop
afgestemd.”

Borging van duurzame en kwalitatieve
ziekenhuiszorg
De meer flexibele en daardoor optimalere
benutting van medische faciliteiten geldt
volgens Bart ook voor de verpleegafdelingen. “In dat opzicht hebben we
natuurlijk wel geleerd van de coronapandemie. Onder bepaalde omstandigheden moet je als ziekenhuis snel
kunnen schakelen en kunnen schuiven
met beddencapaciteit. Straks is alles in het
ziekenhuis splinternieuw, ook qua
medische apparatuur. Maar naast alle
zorgfaciliteiten maken wij met de
nieuwbouw ook een hele grote stap op
het gebied van duurzaamheid. Zo gaan
we voor circa 85% van het aardgas af.

Dat bereiken we door toepassing van een
geavanceerde technische installatie voor
klimaatbeheersing en luchtbehandeling.
Met een groot aantal zonnenpanelen op
het dak wordt een flink aandeel van de
benodigde elektriciteit ter plekkte
opgewekt. En zo zitten er nog tal van
slimme energiebesparende voorzieningen
in het nieuwe gebouw.”
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Al onze medewerkers zijn vakmensen gekwalificeerd, gepassioneerd en optimaal opgeleid voor
monteren en/of onderhouden van sprinklerinstallaties. Natuurlijk is ons bedrijf ISO-9001 en VCA*
gecertificeerd en voor onderhoud aan VBB systemen. Inmiddels zijn wij nu ook gecertificeerd als
toeleverancier van VBB deelsystemen. (als eerste in Nederland!)

4e industrieweg 48A | 3133 EK Vlaardingen | T: 010-7505351 | www.sprinklertechnology.nl
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Van een sprinklerinstallatie moet je altijd op
aankunnen
“Of wij ons werk goed hebben gedaan merk je pas als er een calamiteit optreedt”, vertelt Mustafa Elmas. Hij is
directeur-eigenaar van Diamant Sprinklertechniek BV uit Vlaardingen. Zijn bedrijf verzorgt in opdracht van de
grotere landelijke installatiebureaus de aanleg inclusief onderhoud, service en camera-inspectie voor
blusinstallaties.
Gerenommeerde installateurs vertrouwen op ons
“Wij hebben een aantal opdrachtgevers waar wij bij diverse grotere projecten mee hebben samengewerkt,
waaronder BAM en ULC. Met deze partijen hebben wij bijvoorbeeld de Zalmhaventoren in Rotterdam, de Campina
Melkunie fabriek in Beilen, HT1 in Schiphol, de Politieacademie in Ypenburg en het Centraal Station in Breda
gedaan. Stuk voor stuk grote projecten waarbij wij talloze meters sprinklerleiding en een enorm aantal
sprinklerkoppen hebben gemonteerd.”

‘Wij onderscheiden ons echter niet zozeer
in de montage, maar veel meer in de
service voor dit soort installaties’

Volledig gecertificeerd
Eén van de meest recente projecten waarbij Diamant Sprinklertechniek door de genoemde partijen betrokken
werd is de bouw van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum. “BAM en ULC hebben speciaal voor dit project de
Installatiecombinatie Tergooi opgericht. In opdracht van deze combinatie hebben wij diverse gebouwen in dat
project voorzien van een sprinklerinstallatie.
Wij onderscheiden ons echter niet zozeer in de montage, maar veel meer in het onderhoud en de service voor
dit soort installaties. Wij maken daarbij onder meer gebruik van camera-inspectie. waarmee wij alle leidingen
inwendig kunnen controleren op zwakke plekken. Als het er echt op aankomt moet je immers op een
goedwerkende sprinklerinstallatie kunnen vertrouwen. Om dat te waarborgen zijn wij in het bezit van alle
certificeringen die er zijn voor onze branche.”
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Waar specialismes
samenkomen ontstaan
mooie dingen
Bij projecten waar behoefte is aan speciale leidingsystemen
voor behandeld water, demiwater, onthardwater en extra
gezuiverd water, isde kans groot dat Acess Projects BV daarvoor
wordt ingeschakeld. Het bedrijf uit Roosendaal is daarnaast ook
gespecialiseerd in de complete inrichting van dialyseafdelingen. Van beide expertises wordt ook bij de bouw van het
nieuwe Tergooi MC in Hilversum dankbaar gebruik gemaakt.
Speciale leidingsystemen
“Onze opdracht voor het nieuwe streekziekenhuis bestaat
eigenlijk uit twee verschillende onderdelen”, vertelt
projectleider Marc Matthieu. “In opdracht van de
Installatiecombinatie Tergooi verzorgen wij de leidingstromen
voor demiwater en onthardwater (koud en warm), voor de
Centrale Sterilisatie Afdeling en de afdeling Endoscopie. Dat
omvat circa 450 meter van onze PE-Xa buis met in totaal 46
afnamepunten, waarop de Steelco apparatuur wordt
aangesloten. Het systeem bestaat uit naadloze kunststof
leidingen met RVS afnamepunten, waarbij het systeem volledig
circulerend door ons wordt opgeleverd. Dit alles gericht op een
gegarandeerde bacterievrije waterstroom voor kritische
toepassingen (demiwater klasse 5).”
Inrichting van de dialyseafdeling
De tweede opdracht waar de projectleider op doelt heeft
betrekking op de complete inrichting van de dialyseafdeling.
“Dit doen wij rechtstreeks in opdracht van het ziekenhuis.” Het
gaat hier om de complete patiëntverzorgingsplaatsen die zijn
uitgevoerd in vasttimmerwerk. Tevens is deze afdeling door
ons voorzien van een dubbele ringleiding voor extra gezuiverd
water en ons concentraatverdeelsysteem. Het is mooi dat bij dit
soort projecten gebruik gemaakt wordt van de diverse disciplines waarin Acess Projects gespecialiseerd is.”
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Specialist in leidingsystemen voor behandeld water
Vaartveld 1 | 4704 SE Roosendaal | T:+31(0)165 564540 | www.acess-projects.nl
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Het ziekenhuis wordt voorzien van complexe installaties
die onder alle omstandigheden blijven functioneren.

Meet-en regeltechnische
bekabeling voor utiliteitsbouw
In samenwerking met leveranciers van
gebouwautomatisering verzorgen wij meet- en
regeltechnische bekabeling voor klimaatinstallaties
in voornamelijk utiliteitsbouw. Dit doen we voor zowel
nieuwbouw projecten als voor bestaande installaties
in renovatieprojecten. Denk bijvoorbeeld aan het
aansluiten van de meet- en regeltechnische
bekabeling voor installaties zoals luchtbehandelingsinstallaties, ketelhuizen, broninstallaties,
regelkasten en klimaatplafonds.

Contact
Xenonweg 5
3812 SZ
Amersfoort
T:033-4700300
info@
dvservice.nl

De Vreeden is een succesvolle
installateur met een mooie
geschiedenis.

Bekabelingsspecialist werkt graag met korte
lijnen
De Vreeden Service uit Amersfoort is gespecialiseerd in het aanbrengen van bekabeling voor meet- en
regeltechniek. Bij de meeste projecten gaat het om vele kilometers communicatie- en signaalkabel. Toch houdt
het bedrijf volgens directeur Rijk van Dusschoten zelf van lekkere korte lijnen in de samenwerking met alle
opdrachtgevers.
“Wij werken veelal in opdracht van technische aannemers en systeemintegrators aan projecten in heel
Nederland. BAM en ULC zijn van die partijen waarmee wij vaak samenwerken. Bij de bouw van het nieuwe
streekziekenhuis Tergooi in Hilversum maken zij deel uit van Installatiecombinatie Tergooi en zo kwam men voor
de bekabeling weer bij ons uit”, vertelt Van Dusschoten.
Circa 80 km kabel
In het nieuwe ziekenhuis verzorgde De Vreeden Service alle bekabeling voor de klimaatinstallaties. “In totaal
gaat het bij dit project om circa 80 km communicatie- en signaalkabel vanuit de regelkast in de technische
ruimte naar alle afzonderlijke ruimtes in het ziekenhuis en de kantoren. Het gaat om een netwerk voor verwarmen, koelen en stoombevochtiging. Zeker in ziekenhuizen zijn een goede luchtkwaliteit en temperatuurregeling
essentieel. Mooi om daar als bedrijf een bijdrage aan te kunnen leveren.”
IndustrieBouw maart 2022 • 14
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OBO-Bettermann
voorziet ziekenhuis
van 6 km kabelgoot
Het bedrijf OBO-Bettermann BV uit Mijdrecht is
gespecialiseerd in het produceren, leveren en
monteren van installatiesystemen voor de
elektrotechnische uitrusting van gebouwen en
systemen. “Wij leveren aan technische groothandels
en werken projectmatig samen met
installatiebedrijven. Bij de bouw van het nieuwe
Tergooi MC in Hilversum werkten wij in opdracht
van Installatiecombinatie Tergooi”, vertelt
projectleider Paul van der Valk.
Ophangsysteem voor alle bekabeling
“Met name in ziekenhuizen is sprake van vaak
omvangrijke en complexe technische installaties.
Bij dat soort projecten draait het voor ons om het
leveren en monteren van talloze meters kabelgoot.
Bij Tergooi MC gaat het om in totaal zo’n 6
kilometer RKS Magic FS verzinkt kabeldraagsysteem
en nog eens ongeveer 150 meter Rapid 80
wandgootsysteem. Wij hebben ook de montage voor
onze rekening genomen.”

On hand.
On task.
On point.
HoverCube by OBO
De HoverCube voorziet uw
werkruimte direct van bovenaf
van stroom, perslucht en
datatechnologie.
www.obo.nl
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‘Het is een groot voordeel om met
bekende en betrouwbare
bouwpartners samen te werken’
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Stekerbare installaties voor slimme
toepassingen
Het bedrijf Isolectra is als onderdeel van de Twentse Kabel Holding (TKH) gespecialiseerd in het ontwerpen,
samenstellen en leveren van stekerbare installaties. Isolectra wordt veelvuldig ingeschakeld bij projecten in de
utiliteitsbouw, woningbouw en tuinbouw(kassen). Isolectra is met het merk Wieland ook sterk vertegenwoordig in
de diverse ziekenhuizen in Nederland.
“Voor het nieuwe streekziekenhuis in Hilversum hebben wij in opdracht van Installatiecombinatie Tergooi ons
steentje bij kunnen dragen aan slimme en arbeidsbesparende oplossingen voor de stekerbare installatie van de
verlichting en wandcontactdozen”, vertelt accountmanager Frans van Loon.
Advies en levering
Isolectra vertegenwoordigt al decennia het gerenommeerde Duitse merk Wieland, marktleider op het gebied van
stekerbaar installeren. “Bij het Tergooi MC mochten wij adviseren over de samenstelling van de stekerbare
installatie voor de voeding als wel de aansturing van alle (Dali)verlichting. Ook het merendeel van de
wandcontactdozen (WCD’s) is stekerbaar uitgevoerd. Onze stekerbare installatie moest voor dit ziekenhuis
voldoen aan de hoogste CPR classificatie, B2ca”, Onze Wieland componenten zijn ook toegevoegd aan de
armaturen, verdeeldozen en WCD’s”, aldus Frans.
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Gebouwoptimalisatie:
Meten is weten!
In een tijd waarin het woord duurzaamheid
verankerd ligt in alles wat gebouwd of verbouwd
wordt, spelen de specialisten van IMI- AeroDynamiek een belangrijke rol. Het bedrijf verricht
metingen aan gebouwen en gebouwgebonden
installaties. De meetresultaten geven
opdrachtgevers inzicht waar het eventueel aan
schort, zodat er uiteindelijk een in alle opzichten
geoptimaliseerd gebouw wordt opgeleverd. Ook bij
de bouw van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum
maakte men dankbaar gebruik van de expertise van
het bedrijf uit Nijkerk.
Analyseren, rapporteren en waar nodig bijsturen
“Wij werken veel voor aannemers, installatiebureaus,
industrie en zorg gerelateerde opdrachtgevers.
Nadat de ruwbouw gereed is verrichten wij de
bouwkundige metingen en als de technische
installatie in bedrijf is gesteld gaan wij alle
systemen doormeten en testen. Meten is weten en
met onze testverslagen en meetrapporten bij de
hand kunnen onze opdrachtgevers snel en gericht
tot de eventueel noodzakelijke bouwkundige of
installatietechnische aanpassingen komen”, vertelt
operationeel manager André van Tongeren.
Inregelen klimaatinstallatie klinische ruimten
luistert nauw
Bij het nieuwe streekziekenhuis in Hilversum lag het
accent op het instellen en afstellen van de
klimaatinstallatie. “Met name in de zogenoemde
klinische ruimten, zoals de operatiekamers,
isolatiekamers en bereidingsapotheek, luistert dat
bijzonder nauw.”
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Veiligheid en continuïteit in kritieke ruimtes is
essentieel
Bender Benelux uit Breda is gespecialiseerd in het meten en melden van alle belangrijke parameters die
relevant zijn voor de continuïteit en veiligheid van elektrische installaties in kritieke ruimtes. “Bender staat
synoniem voor een veilige en zekere elektrische installatie”, vertelt Rijn Barnhoorn, operationeel manager
Healthcare.
Ook bij de realisatie van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum werd de expertise van Bender Benelux
ingeschakeld. “Wij richten ons daarbij op alle zogenoemde Groep 2 medische ruimtes. De ruimtes waar directe
interactie met patiënten is, zoals de operatiekamers, IC-afdeling en de dialyseruimtes.”
Geavanceerde bedieningstableaus
“Daarnaast leveren wij voor alle twaalf operatiekamers vlakke bedieningstableaus waarmee alle technische
systemen bediend en gemonitord kunnen worden. Deze tableaus voldoen qua design en formaat aan de
wensen en eisen van het Tergooi MC. Ze zijn gekoppeld aan het elektronisch patiëntendossier, zodat het hele
proces volledig op de patiënt en zijn of haar behandeling wordt afgestemd.”
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Voor een optimale en foutloze installatie zijn
alle installaties, materialen en uitgangspunten
in de UO fase in een BIM 3D model uitgewerkt.

‘Bij ons werk is
altijd sprake van een
gezonde spanning’
Het bedrijf Wijdeven Inductive Solutions is
gespecialiseerd in de productie van professionele
spoelen, transformatoren en andere
elektromagnetische componenten. Het bedrijf uit
Oirschot doet dit voor toepassing in de sectoren
Industrie, Automotive en Medical. “Wij hebben door
de jaren heen al voor heel veel grote en bekende
universitaire ziekenhuizen mogen werken en ook
voor het nieuwe Tergooi MC vertrouwt men weer op
onze expertise”, vertelt senior projectmanager Paul
Pruss.
Veel knowhow op gebied van Medical
Voor het nieuwe streekziekenhuis in Hilversum
leverde Wijdeven Inductive Solutions in totaal 43
verdelers en 715 transformatoren. “Onze
componenten dragen in hoge mate bij aan de
borging van een veilige spanning in bijvoorbeeld de
operatiekamers, IC-afdeling en dialyseruimtes, dus
plaatsen waar een constante veilige spanning
letterlijk van levensbelang is. Je kunt dus eigenlijk
wel stellen dat er bij ons werk altijd sprake is van
een gezonde spanning.”
Scholing voor gebruik en onderhoud
Pruss maakt zelf ook deel uit van het
multidisciplinair projectteam, dat zich volledig richt
op Medical-projecten van ontwerp tot oplevering.
“In ons team zit enorm veel kennis en ervaring in dit
segment. Wij verzorgen na de oplevering
bijvoorbeeld ook scholing voor gebruik en
onderhoud aan de technische dienst van een
ziekenhuis.”
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MEDISCHE
TRAFOVERDELERS
✔ Van retrofit upgrade tot grote nieuwbouwprojecten
✔ Volledige ontzorging van ontwerp tot installatie
Operatiekamers • Intensive cares • Dialyse ruimtes

Infraroodverwarming
kent vele toepassingen
Holland Infrarood Techniek BV uit Zwaagdijk is
gespecialiseerd in het toepassen van infraroodverwarmingstechniek voor tal van toepassingen. In het
nieuwe Tergooi MC in Hilversum zijn een aantal van
die toepassingen terug te zien.
Verschillende type infraroodpanelen
“Wij werken veelal in opdracht van installateurs,
aannemingsbedrijven, architecten, overheden en
semi-overheden”, vertelt directeur-eigenaar John
Ruitenberg. Voor het nieuwe streekziekenhuis in
Hilversum leverde zijn bedrijf 198 lange-golf

WORLD OF WIJDEVEN INDUCTIVE SOLUTIONS
Wijdeven Inductive Solutions BV
De Scheper 250 | NL-5688 HP Oirschot
E info@wijdeven.com W www.wijdeven.com

infrarood panelen met een capaciteit van 450 Watt
voor alle sanitaire ruimtes en korte-golf-stralers met
een capaciteit van 4500 Watt voor de ambulanceentree. “Wij inventariseren eerst wat er aan
verwarming nodig is en maken op basis daarvan een
concreet voorstel. Bij de entree waar steeds
ambulances in- en uitrijden en grote deuren openen
en sluiten, heb je natuurlijk een ander type
verwarming nodig dan in een sanitaire ruimte waar
de temperatuur steeds aangenaam en constant moet
zijn. In dit project hebben wij ook de regeltechniek
en benaderingssensoren geleverd.”

Holland Infrarood Techniek B.V.
Zaadmarkt 7
1681PD Zwaagdijk (N-H)
Nederland
Tel: 0228-512233
Email: info@hit-bv.nl
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Levering van een goede stoominstallatie
luistert bijzonder nauw
Ketelonderhoud Jonker is gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van stoominstallaties. Het bedrijf
met vestigingen in Moerkapelle, Leeuwarden en Tilburg richt zich met name op de voedingsmiddelenindustrie,
petrochemie, ziekenhuizen en laboratoria. “Je komt ons feitelijk op alle locaties tegen waar een goede
stoomkwaliteit van groot belang is”, zegt projectcoördinator Ricardo Kamp.
Montage, ingebruikstelling en afstelling
Een project waar de vaklieden van Ketelonderhoud Jonker momenteel bij betrokken zijn is de aanleg,
ingebruikstelling en afstelling van de stoominstallatie van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum. “Wij werken
bij dit project in opdracht van de Installatiecombinatie Tergooi. Ons werk omvat het plaatsen van drie
lagedrukstoomketels en het aanleggen van alle stoomleidingen in de technische ruimtes. Deze leidingen
worden aangesloten op de luchtbehandelingskasten (LBK). Als alles is gemonteerd volgt de ingebruikstelling
en het zorgvuldig afstellen van de stoominstallaties.”
Beheer en aanleggen van stoominstallaties
Naast levering van stoominstallaties en bijhorende energiebesparende apparaten, ontzorgt Ketelonderhoud
Jonker een groot deel van haar klanten ook met het volledig onderhoud en beheer van stoominstallaties. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de verplichte tweejaarlijkse ketelkeuring, periodieke PO- en PI-keuring van de branders van stoomketels, het uitvoeren van condenspotmetingen, waterbehandeling, isolatie, Scope6-metingen en
de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) bij ingebruikstelling van nieuwe stoominstallaties.
“Ons werk is erop gericht een optimaal uitgebalanceerde stoominstallatie aan te leveren en daarbij zo efficiënt
mogelijk om te gaan met de energie. Hiervoor berekent, engineert en bouwt Ketelonderhoud Jonker apparaten
in eigen beheer. Denk hierbij aan een economiser of rookgascondensor die het gasverbruik drastisch kunnen
verlagen.”
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24/7 TOTAALSERVICE IN STOOMTECHNIEK
Ketelonderhoud Jonker biedt totaaloplossingen in stoom. Met ruim 60 jaar
ervaring en de beschikking over hoogwaardig opgeleid en gecertificeerd
personeel is Ketelonderhoud Jonker hét adres voor al uw stoomtechniek. Met
trots kunnen we zeggen dat meer dan honderd experts er dag in, dag uit voor
zorgen dat de Nederlandse industrie op stoom blijft.
Interesse in een leuke en gevarieerde baan bij Ketelonderhoud Jonker?
Voor mogelijke carrières kan altijd contact met ons worden opgenomen!

KETELONDERHOUD

BRANDERTECHNIEK

NIEUWBOUW

WATERBEHANDELING

APPENDAGEREVISIE

AUTOMATISERING

KETELBEHEER

ISOLATIE

Ambachtstraat 5, 2751 GP Moerkapelle

|

079 593 13 54

|

ketelonderhoudjonker.nl
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ALREADY PROVEN. ALWAYS INNOVATING.
Parking assistance

Intergrated building

Flexible, convenient

and efficient parking

security for high-end

and user-friendly

facility management

applications

access

Driven by knowledge, creativity & innovation

TKH Security has a solution that fits your needs
T +31 20 462 07 00 | E info@tkhsecurity.com | W tkhsecurity.com

De diversiteit aan zorgfuncties levert
installatietechnische uitdagingen op.
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Integrale securitysystemen zijn vaak
veelomvattend
Als in 2023 ook de laatste fase van de nieuwbouw van het Tergooi MC is afgerond zal iedere medewerker
met 1 pas niet alleen toegang krijgen, maar ook gebruik kunnen maken van follow-me printing, lockersystemen, betaalsystemen, KIA/KUA, tijdsregistratie etc. Dat is uiteraard bijzonder handig, maar voor het
zover is komt er bij de realisatie van een integraal securitysysteem heel wat kijken. Bij de experts van
TKH Security is dit echter in goede handen.
Meedenken in het voortraject
“Ons bedrijf heeft vestigingen in Amsterdam, Zoetermeer en Gouda. Wij werken veelal in opdracht van
installatiebedrijven, beveiligingsbedrijven en bouwconcerns. Bij de bouw van het nieuwe streekziekenhuis
in Hilversum werken wij in opdracht van de Installatiecombinatie Tergooi. Zij hebben ons al in een vroeg
stadium benaderd en zo konden wij binnen het projectteam al in het voortraject meedenken over het
realiseren van een zo efficiënt mogelijke en modulaire totaaloplossing voor het securitysysteem”, vertelt
Kees Kreukniet. Hij is als Head of Business Development bij het project betrokken.
Totaaloplossing voor security
Het integraal securitysysteem in het Tergooi MC is veelomvattend, maar dat is volgens Kees bij de meeste
projecten waar TKH Security bij betrokken wordt het geval. “Voor dit project leverden wij FlinQ
securitymanagement, iProtect toegangscontrole, Sense video, Siqura camera’s, Commend intercom en UNii
inbraakdetectie. Daarnaast verzorgen wij ook de complete engineering, configuratie en het
projectmanagement.”
Training en contractmanagement
Na de ingebruikstelling en testfase zit het werk voor TKH Security er zeker nog niet op. “De complete
integrale security-oplossingen die wij creëren kunnen immers alleen optimaal blijven functioneren als de
facilitaire dienst weet hoe alles werkt en als de technische dienst weet wat er aan onderhoud en service
bij komt kijken. Dat bereiken wij door het geven van trainingen. Bovendien bieden wij van uit onze
Control Room support op afstand”, aldus Kees.
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Brandveiligheid gebouwen verdient alle
aandacht
Naast duurzaam en energiezuinig dienen gebouwen vooral ook veilig te zijn. Bij Sprinkler Services BV weten
ze daar alles van. Het bedrijf uit Alkmaar is gespecialiseerd in het monteren van complete brandbeveiligingsinstallaties.
“Wij werken doorgaans in opdracht van aannemers en installatiebureaus, die zelf niet de kennis en ervaring
in huis hebben om een goede brandbeveiligingsinstallatie te realiseren. Daar worden qua wet- en regelgeving
en ook vanuit verzekeraars hoge eisen aan gesteld”, vertelt directeur Niels Verwer. Sprinkler Services levert en
monteert haar sprinklerinstallaties vooral in kantoren, fabrieken, scholen, winkelcentra, ziekenhuizen en
zorginstellingen. “Dat zijn ruimtes waar doorgaans veel mensen aanwezig zijn en waar het risico op brand
steeds op de loer ligt.”

Maatwerk voor elke locatie
Bij de bouw van het nieuwe Tergooi MC in Hilversum werd het bedrijf van Niels Verwer door de
Installatiecombinatie Tergooi ingeschakeld voor de levering en montage van de complete sprinklerinstallatie.
“De uitdaging bij dit soort ziekenhuizen zit altijd in de afwijkende functies van de diverse ruimtes. In
bijvoorbeeld de operatiekamers monteren wij andere sprinklerkoppen dan in de entreehal of op de
verpleegafdelingen Op de afdeling psychiatrie hebben we sprinklerkoppen toegepast die bij onberekenbaar
gedrag van patiënten tegen een stootje kunnen. De veiligheid van alle aanwezigen, medewerkers, patiënten
en bezoekers, staat bij ons werk altijd voorop. Daarom doen wij nooit concessies aan de kwaliteit van onze
sprinklerinstallaties.”
De brandbeveiligingsinstallatie in het nieuwe streekziekenhuis in Hilversum bestaat uit in totaal 42.920
meter sprinklerleiding en 10.730 sprinklerkoppen.
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Brandpreventie
op hoog niveau.
+31 (0) 72 58 24 669

Sprinklerinstallaties
Blusgasinstallaties

info@sprinklerservices.nl

Watermist

Brandwachten

www.sprinklerservices.nl

Schuiminstallaties

Droge busleidingen
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Goed
lichtmanagement
wordt steeds
belangrijker
Het bedrijf Helvar uit Leerdam is een betrouwbare
leverancier van LED-drivers, LED-modules en
specialist in lichtregelsystemen voor Nederland en
België. “Zeker met de aangescherpte
klimaatdoelstellingen is goed lichtmanagement in
de utiliteitsbouw en in openbare ruimten,
ziekenhuizen en zorginstelling steeds belangrijker”,

MEER DATA. MEER INZICHT.

vertelt technisch verkoopadviseur Jermain Soeto.

Een lichtmanagementsysteem verzamelt ontzettend
veel data. Het Helvar Cloud Platform zet deze data

Comfort verhogend en energiebesparend

om in waardevolle inzichten over o.a. de bezetting
van het gebouw, branduren en het energieverbruik.

Bij de bouw van het nieuwe Tergooi MC in
Hilversum werd Helvar door de
Installatiecombinatie Tergooi ingeschakeld voor
advies en uitvoering van de complete lichtsturing.
“Ons werk is bij dit soort projecten een integraal
onderdeel van het hele gebouwbeheersysteem. Wij
voorzien de verlichting van onze hardware en
koppelen die via door ons zelf geprogrammeerde
software aan het gebouwbeheersysteem. Door
detectie en aansturing van de verlichting op deze
manier in te regelen wordt voorkomen dat licht
onnodig lang brand in verlaten ruimtes, het gaat
automatisch aan bij binnenkomst en wordt qua
lichtsterkte aangepast aan de behoefte op de
desbetreffende locatie.”
Integraal onderdeel van gebouwbeheersysteem
Lichtmanagement draagt volgens Jermain op
meerdere manieren bij aan energiebesparing. “Op de
eerste plaats omdat er nergens in het gebouw
onnodige verlichting blijft branden, maar ook omdat
onze installatie gekoppeld is aan het
klimaatbeheersysteem. Koeling, verwarming en
ventilatie worden net als de verlichting op een
slimme manier gemonitord en afgeregeld.”
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Fagerhult biedt hoogwaardige
verlichtingsoplossingen
Het bedrijf Fagerhult uit Houten is als onderdeel van de internationale Fagerhult-groep gespecialiseerd in
projectverlichting. European Light Expert (ELE) Peter Versluis legt uit hoe men bij de bouw van het nieuwe
Tergooi MC in Hilversum gebruik heeft gemaakt van de expertise van Fagerhult.
“Bij dit project hebben wij voor de specifieke ruimten in het streekziekenhuis een hoogwaardige
verlichtingsoplossing geboden. Enkele voorbeelden hiervan zijn de operatiekamers en opdekruimten. Die zijn
door ons voorzien van de Fagerhult Multime Hydro LED IP65 die voldoet aan de cleanroom standaard ISO
14644-1. Naast het vereiste verlichtingsniveau van ruim 1000lx moesten wij ook rekening houden met een
optimaal lichtcomfort zonder hinder (UGR<19) en een uitmuntende kleurherkenning (kleurweergave index
CRI>90).
Een ander voorbeeld zijn de onderzoeksruimten waarin de Fagerhult Multilume Slim Delta LED Special zijn
toegepast. Dit type verlichting zorgt voor een optimale contrastwerking. Er is gekozen voor een
kleurtemperatuur van 5000K met een uitmuntende kleurherkenning en dimbare lichtsterkte.”

Alle ruimten zijn voorzien van een hoogwaardige verlichtingsoplossing.
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Fire-managementsysteem als geavanceerde
brandwacht
Novar Nederland BV is onderdeel van Honeywell. Het bedrijf uit Rosmalen richt zich op het leveren en in
bedrijf stellen van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties. “Wij werken veelal in opdracht van
installateurs en ook wel rechtstreeks voor eindgebruikers, zoals ziekenhuizen, datacenters, industriële
bedrijven, tankopslag en winkelcentra”, vertelt accountmanager André de Vries.
Integraal systeem voor signalering en alarmering
Feitelijk op alle locaties waar een verhoogd risico op brandgevaar is en waar dat direct grote
gevolgen kan hebben, komt de expertise van Novar Nederland BV van pas. “Op dat soort plaatsen worden
automatisch zeer strenge eisen gesteld op het gebied van brandveiligheid. Als er bij een grote tankopslag, in
een drukbezocht winkelcentrum, ziekenhuis of datacenter brand uitbreekt heeft dat vaak grote gevolgen. Op
dat soort plaatsen worden onze installaties inclusief ons Fire-managementsysteem veelvuldig toegepast”,
aldus De Vries.

‘Voor het nieuwe streekziekenhuis in
Hilversum levert Novar zo’n 3.000
brandmelders’

Autonoom functionerende applicatie
Voor het nieuwe streekziekenhuis in Hilversum levert Novar zo’n 3.000 brandmelders. “De brandmeldinstallatie staat rechtstreeks in verbinding met een autonoom functionerende online applicatie waarvoor een
aparte server wordt toegepast. Dit heeft alles te maken met het inbouwen van maximale
gebruikszekerheid van het Fire-managementsysteem. Bij een calamiteit moet voor de gebouwbeheerder en de
brandweer meteen duidelijk zijn wat er loos is en waar er in het gebouw sprake is van het door de
brandmelders gedetecteerde onheil. Ons Brandalarmsysteem heeft daarom een rechtstreekse doormelding
naar de brandweer en automatische aansturing van de Personen-Zoek-Installatie (PZI). Alle passieve en
actieve brandveiligheidssystemen en alarmeringssystemen staan met elkaar in verbinding, zodat direct
adequaat ingegrepen kan worden.”
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KNOW IT’S SAFER
SHOW IT’S SAFER
Building owners need to safely bring people back to work while
addressing new challenges. Occupants want to know that a space
is not just safer but also healthier. Implementing new policies and
practices is the first challenge. The second is sustaining
compliance. Many buildings may have systems that can help
answer both issues already installed: integrated security systems.

HEALTHY BUILDINGS SAFETY & SECURITY
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DBR BV draagt zorg voor (nood)
stroomvoorziening
Op plaatsen waar simpelweg geen vaste aansluiting
op het stroomnet aanwezig is en op locaties waar
een back-up systeem bij stroomuitval noodzakelijk is,
kom je de aggregaten van DBR BV tegen. Het bedrijf
met vestigingen in Sliedrecht en Papendrecht richt
zich op de offshore en industrie, waaronder ook
ziekenhuizen en zorginstellingen. Ook voor het
nieuwe Tergooi MC in Hilversum leverde het bedrijf
de noodstroomaggregaten.
Nederland heeft volgens sales engineer Robert Preyer
een zeer betrouwbaar elektriciteitsnet. Desondanks
wordt er veelvuldig een beroep op de aggregaten
van zijn werkgever DBR BV gedaan. “Er zijn op zee,
maar ook op het land talloze plaatsen waar zich geen stroomaansluiting bevindt en waar je voor elektriciteit
dus aangewezen bent op een aggregaat. Denk aan boorplatformen en bouwplaatsen die zich ergens buitenaf
bevinden. Wij maken een onderscheid tussen aggregaten voor een permanente en dus reguliere stroomvoorziening en aggregaten die alleen bij stoormuitval in werking treden, de zogenoemde noodstroomaggregaten.”
Zware jongens voor extra bedrijfszekerheid
Van die noodstroomaggregaten staan er vier
opgesteld in de technische ruimte van het nieuwe
streekziekenhuis in Hilversum. “Het gaat hier om vier
aggregaten met een V16 Cummins dieselmotor van
elke 1375KVA. Voor de brandstofvoorraad hebben
wij twee tanks van ieder 15 kuub, dus voor in totaal
30.000 liter diesel aangebracht.”
“Wij stellen de aggregaten zelf in bedrijf en geven bij
oplevering instructie aan de technische dienst. Deze
dienen de noodstroomvoorziening bijvoorbeeld elke
maand even te testen. Voor het jaarlijks onderhoud of
bij storingen komen onze servicemonteurs langs.”
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Powered by DBR
DBR biedt klantspecifieke (nood)stroomoplossingen om de systemen stabiel en betrouwbaar te houden en de gegevens
te beschermen in geval van een stroomstoring. Het DBR-team bestaat uit professionals met jarenlange ervaring en kennis
van de On- en Offshore markt die klaar staan om u te adviseren en betrouwbare (nood)stroomoplossingen te leveren.

Lelystraat 53 | 33364 AH Sliedrecht | T: (0)184 613 200 | E: info@dbr-bv.nl | www.dbr-bv.nl

Er staan vier noodstroomaggregaten opgesteld in de technische ruimte.
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Inspectie van elektrische
installaties volgens:
- NEN 1010
- NEN 3140
- scope 8, 10 en 12
- medisch
- thermografie

www.technikeur.nl
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Lijkt het jou als elektrotechneut
een uitdaging om deel uit te maken
van zo'n professioneel team,
wij kunnen nog versterking
gebruiken.
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Inspectie E-installatie voor veiligheid en
betrouwbaarheid
Het bedrijf Technikeur Inspectie houdt zich bezig met het inspecteren van elektrotechnische installaties
in de utiliteitsbouw, ziekenhuizen, zorginstellingen, scholen en openbare ruimten. “Vaak is zo’n inspectie
een harde eis van de verzekeraar. Ook worden er vanuit het Privaat recht bepaalde eisen voor de
inspectie van de E-installatie gesteld”, vertelt directeur Thijs van Baar.
Visuele en meetkundige inspectie
Zeker binnen Healthcare projecten is een 100% bedrijfszekere en veilige elektrotechnische installatie
essentieel. “Dat geldt ook voor de inspectie van het nieuwe streekziekenhuis in Hilversum waar wij door
de Installatiecombinatie Tergooi voor in de arm zijn genomen. Een defect in de elektrische aansluiting of
beveiliging kan tijdens bijvoorbeeld een operatie, dialysebehandeling, CT-scan of bestraling immers
fatale gevolgen hebben. Wij voeren daarom een visuele inspectie op het complete kabelnetwerk en alle
aansluitpunten uit en nemen daarbij ook de groepenkast en eventuele andere onderdelen van het
elektriciteitsnetwerk kritisch onder de loep. Daarnaast voeren wij metingen uit om de installatie op
veiligheid te checken.”

“Wij zijn als bedrijf gespecialiseerd in de
inspectie van elektrotechnische installaties
in medisch gebruikte ruimtes”

Inspectie van medisch gebruikte ruimtes
De resultaten worden door Technikeur Inspectie vastgelegd in een inspectierapport. Uit zo’n rapport blijkt
of alle onderdelen van de E-installatie voldoen aan de wettelijke normen en voorschriften. “Wij zijn als
bedrijf gespecialiseerd in de inspectie van elektrotechnische installaties in medisch gebruikte ruimtes.
Natuurlijk moet het elektriciteitsnetwerk in elk gebouw veilig en betrouwbaar zijn, maar op plaatsen waar
medische handelingen plaatsvinden en waar soms letterlijk mensenlevens op het spel staan luistert het
extra nauw.”
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Voor iedere toepassing een ventilatie-oplossing
Soler & Palau Ventilation-group (S&P) is Europa’s grootste fabrikant van ventilatoren voor utiliteit, industrie en
woningbouw. “Wij bieden oplossingen voor iedere denkbare toepassing. Zo hebben wij onze expertise ook bij de
bouw van het Tergooi MC in Hilversum in mogen zetten”, vertelt salesmanager Nederland Berry Brand.
S&P produceert naast ventilatoren ook WTW-units en compacte luchtbehandelingskasten van 50 tot 15.000
m3/h. “Voor het nieuwe streekziekenhuis in Hilversum leverden wij in opdracht van de Installatiecombinatie
Tergooi verschillende ventilatoren. Voor de isoleerkamers hebben wij per ruimte twee redundant geplaatste
gelijkstroom box-ventilatoren geleverd. Valt de ene ooit uit, dan zorgt de andere er voor dat de ventilatie goed
blijft functioneren.”
Gewenste toepassing bepaalt de uitvoering
“Voor de laboratoria leverden wij kunststof centrifugaal-ventilatoren. Deze zijn bestand tegen chemisch
verontreinigde lucht. Voor diverse ruimten, zoals technische ruimten, de grootkeuken, liftschachten en de
ambulancehal hebben we een aantal dak-ventilatoren geleverd. Zo’n ziekenhuis is een mooi voorbeeld van hoe
divers de eisen zijn waaraan onze ventilatoren moeten voldoen. Het is voor ons steeds weer de uitdaging om
daar de passende oplossingen voor te bieden.”
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Opdrachtgever
Tergooi MC, Hilversum

OK meld/bedienpanelen
Bender Benelux, Breda

Architect
Wiegerinck, Arnhem

Brandmeld- & ontruimingsinstallatie
Honeywell

Adviseur constructie
Royal Haskoning DHV, Amersfoort

Leverancier verdelers & transformaten
Wijdeven Inductive Solutions, Oirschot

Adviseur installaties
Royal Haskoning DHV, Amersfoort

Infraroodverwarming
Holland Infrarood Techniek BV, Zwaagdijk-Oost

Hoofdaannemer
BAM Bouw en Techniek, Bunnik

Beveiligingsmanagement
TKH Security BV, Zoetermeer

Geformeerde installatiecombinatie
ULC installatietechniek, Utrecht

Oplossingen voor sterkerbare installatie
Isolectra, Rotterdam

Sprinklerinstallatie bwd B+C
Sprinkler Services, Alkmaar
Lucht-en waterzijdig inregelen
IMI Aero Dynamiek, Nijkerk
Dialyse panelen, leidingwerk onthard
Acess Projects, Roosendaal
M&R bekabeling
De Vreeden Service, Amersfoort
Noodstroominstallatie
DBR Generatorsets, Sliedrecht
Sprinklerinstallatie bwd A
Diamant Sprinklertechniek, Vlaardingen
Lichtschakelsysteem
Helvar BV, Leerdam
Verlichtsarmaturen
Fagerhult, Houten
NEN1010 inspecties
Technikeur Inspectie, Wormer
Stoominstallatie
Ketelonderhoud Jonker, Moerkapelle
Kabel & draagsysteem
OBO Bettermann, Mijdrecht
Afzuigventilatoren
Soler & Palau Ventilation-group, Breda
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Unieke samenwerking voor
nog meer innovatie
Moderne nieuwbouw voor De Rooij
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Hoge gemetselde bakstenen
kolommen ondersteunen het
uitkragende kantoorgebouw,
precies zoals Cier Architecten
het bedoeld heeft.

IndustrieBouw maart 2022 • 41

Bedrijfspand De Rooij • Waalwijk

‘Hiermee zijn we in staat om met ons innovatieve
vermogen bij te dragen aan de duurzame uitdagingen’

Wie over de A59 bij Waalwijk

rijdt, zal het niet ontgaan zijn.
In slechts tien maanden tijd is
daar een markant pand verrezen:
een drielaags strak, wit en hoog
kantoorgedeelte dat afsteekt
tegen de zwarte onderlaag, waarin
zich de productiehallen bevinden
en een centrale entree middenin
het gebouw. Hoge gemetselde
bakstenen kolommen ondersteunen
het uitkragende kantoorgebouw,
precies zoals Cier Architecten het
bedoeld heeft. Het aangezicht wordt
gevormd door de chique vliesgevels,
glaspartijen en composiet met een
herkenbaar bedrijfslogo: dat van De
Rooij BV.
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De Rooij huisvest momenteel
verschillende bedrijven letterlijk onder één
dak. De Rooij Milieutechniek BV is
ontwikkelaar en producent van
afvalverdichtingsmachines, welke via De
Rooij Rent BV worden verhuurd. De Rooij
Staltechniek BV bedient een volledig
andere sector: zij ontwikkelt en produceert
selectiehekwerk en koe-verzorgingsboxen
voor de agrarische sector. Sinds 1
januari 2022 is daar De Rooij Waste
Systems BV aan toegevoegd: de
ontwikkeling en productie van
(ondergrondse) inzamelingssystemen
en toebehoren. Met de ondergrondse
inzamelsystemen wordt het straatbeeld
verbeterd en worden binnenstadse
transportbewegingen verminderd.

Een project vol uitdagingen
De keuze voor het nieuwe pand is voortgekomen uit de groeiende bedrijfsomvang in combinatie met de wens om de
uiteenlopende bedrijfsactiviteiten meer te
kunnen scheiden. Het bestaande pand aan
de Tielenstraat, met een grondoppervlakte van 2 hectare, blijft in bedrijf.
Met de nieuwe locatie komt daar nog eens
één hectare bij, waarvan 4.000 m²
vloeroppervlakte met bedrijfshallen. Op de
nieuwe locatie zijn De Rooij Staltechniek
BV en De Rooij Waste Systems BV
gevestigd. Voor de ruwbouw van het pand
is gekozen voor een lokale aannemer.
Marcel Addink van Bouwbedrijf Kleijngeld:
“Het is een unieke samenwerking met deze

opdrachtgever, die zelf ook technisch goed
onderlegd is. Wij overleggen veel en
combineren verschillende technische
inzichten. De korte planning en het
specifieke ontwerp maken het uitdagend.
Denk daarbij aan het inmeten van het
composiet, de sterkteberekeningen voor de
hoge vliesgevels met daarbij het grote logo
wat afgestemd is op de vliesgevelstijlen. In
verband met de hoge vloerbelastingen
zitten er mini vibro palen onder de
bedrijfshallen in een grid van 2x2 meter.

Het pand is duurzaam en geheel gasloos
gebouwd en krijgt warmtepompen en
vloerverwarming. Dergelijke uitdagende
bouwprojecten met kantoor- en hallengedeelten liggen ons goed. Naast de
realisatie van bedrijfspanden zijn wij
overigens ook actief in woningontwikkeling
in het luxe segment en onderhoud in het
particuliere segment.”

Constructieve samenwerking
De samenwerking bevalt ook directeur Arie
de Rooij uitstekend. “Bouwbedrijf
Kleijngeld is flexibel, denkt mee,
ondersteunt ons en de lijnen zijn kort. Met
de originele bouwtekening als uitgangspunt hebben we samen gekeken naar
optimalisaties en hoe bouwtijd te
verkorten is. Zo zijn de liftkernen
uitgevoerd in prefab betonwanden,
detaillering bij tussenwand van de hal
aangepast en extra hulpstaal voorzien
tijdens de opbouw van de constructie
van het kantoor. Het is een mooi iconisch
gebouw, dat wij met veel trots en plezier
betrekken en van waaruit wij nog beter in
staat zullen zijn om met ons innovatieve
vermogen bij te dragen aan de duurzame
uitdagingen, nu en in de toekomst.”

Het markante pand is in slechts
tien maanden tijd gebouwd.
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De nieuwe locatie is de thuisbasis van De Rooij
Staltechniek BV en De Rooij Waste Systems BV.

Kleijngeld bouwt, onderhoudt en ontwikkelt projecten voor
bedrijven, scholen, zorginstellingen, overheden en particulieren.
Onze jarenlange ervaring vertaalt zich in proactief meedenken met
opdrachtgevers en een toekomstgerichte visie waarin zorgeloos
bouwen, zorgvuldig onderhouden en duurzaam ontwikkelen
centraal staat. Als professioneel en ervaren bouwbedrijf zorgen
we voor een vlekkeloos traject van uw bouw of verbouw project.
Kleijngeld Onderhoud - partner van het landelijk netwerk
KOBUS>NL - verleent 24-uursservice bij schade door inbraak,
brand, lekkage, storm en vandalisme.

Bouwbedrijf Kleijngeld Waalwijk B.V.
Energieweg 8E - 5145 NW Waalwijk - T: 0416-56 79 00
E: info@kleijngeld.nl - I: www.kleijngeld.nl

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

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

De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl
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CIER ARCHITECTEN
Meer dan alleen het
ontwerp
Cier Architecten uit Dongen maakte niet alleen het
ontwerp, maar nam ook de gehele begeleiding van
het bouwproces op zich bij de totstandkoming van
de nieuwe huisvesting van De Rooij Milieutechniek
in Waalwijk.
Architect Peter de Bont legt uit: “Onze opdracht was
breed en betrof het gehele traject van lege kavel
tot aan de oplevering. We maakten de
stedenbouwkundige voorstudies, het
architectonische ontwerp en verzorgden de
aanvraag van de omgevingsvergunning. Vervolgens
CIER ARCHITECTEN b.v.

begeleidden we het aanbestedingsproces - de

Bolkensteeg 25, 5103 AA Dongen
(0162) 37 22 20

prijs- en contractvorming - en waren we

WWW.CIERARCHITECTEN.NL

verantwoordelijk voor de directievoering en
oplevering van het gebouw.
Het gebouw staat op een belangrijke zichtlocatie
langs de snelweg. De stedenbouwkundige
randvoorwaarden vereisten een minimale
gebouwhoogte terwijl het gewenste programma
voor de kantoorruimten relatief klein was. Door een
ondiep gebouw te ontwerpen en dit als het ware op
te tillen, ontstond de eenvoudige, maar herkenbare
T-vorm. De werkruimten van het kantoorgedeelte
kijken hierdoor uit over de snelweg en het aan de
overkant gelegen natuurgebied.
Het krachtige, iconische ontwerp heeft een
duidelijke plaats gevonden tussen de overige
markante gebouwen langs de A59. Rijdend over
de snelweg valt het oog haast automatisch op
het witte kader dat als lijst fungeert rondom het
bedrijfslogo van De Rooij.
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Duurzaam
klimaatcomfort
Van Bruchem Duurzaam BV uit Wijk en Aalburg
verzorgt in opdracht van De Rooij Milieutechniek
BV de werktuigbouwkundige installaties voor de

Uw specialist in warmtepompen
Wij beheersen zowel de kennis voor het berekenen van de
bron tot en met het afgiftesysteem (wand- en
vloerverwarming) alsmede de installatietechniek om uw huis
te koelen en te verwarmen zonder gebruik van aardgas.
Door te werken volgens de ISSO
en BRL normen garanderen wij
dat onze producten voldoen aan
de standaard en het vereiste
kwaliteitsniveau.

www.vbduurzaam.nl

Wijk en Aalburg | E:info@vbduurzaam.nl

nieuwbouw, te weten verwarming, koeling,
ventilatie en sanitaire voorzieningen.
Bert van Bruchem: “Het gebouw wordt volledig
gasloos verwarmd. Er staan Mitsubishi lucht-water
warmtepompen voor de vloerverwarming van
kantoren en bedrijfshallen. Tevens is het gehele
kantoor voorzien van koeling door middel van een
Mitsubishi VRF-systeem. De Meijer BV realiseert het
gehele loodgieterswerk voor ons en de ventilatie
wordt verzorgd door OptimaClima.”

Bedrijfs- en woningbouw
“Ons bedrijf is gespecialiseerd in warmtepomp-,
ventilatie- en aircosystemen. Naast het verzorgen
van duurzaam klimaatcomfort in dit type
bedrijfsgebouwen werken wij ook veel in de
individuele woningmarkt, waar we met name luxe
villa’s uitrusten met duurzame systemen.”
Duurzame oplossingen
“Wij zijn al sinds 2009 actief op het gebied van
duurzame warmtepompsystemen en
zonne-energiesystemen. Onze installaties staan
door heel Nederland, België en in het
randgebied van Duitsland. In 2015 is de
bedrijfsnaam veranderd in Van Bruchem Duurzaam.
Wij leveren duurzame oplossingen voor
nieuwbouw, bestaande bouw, bedrijfspanden en
appartementencomplexen. Naast de totale
installatie van uw project, beheersen wij ook de
kennis voor het berekenen, instellen en inregelen
van uw installatie, zodat deze optimaal verwarmt,
koelt en ventileert, vanaf de bron tot en met het
afgiftesysteem.”
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Het gebouw wordt geheel gasloos verwarmd.
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Onzichtbare
brandbeveiliging

BOUWKUNDIGE BRANDPREVENTIE

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

COMPLETE OPLOSSINGEN OP HET GEBIED VAN
PASSIEVE BOUWKUNDIGE BRANDPREVENTIE

Abema uit Drunen heeft de nieuwbouw van De
Rooij in Waalwijk voorzien van brandwerende
beplating en coating.
Eigenaar Mike van Veen vertelt: “In dit project
hebben we de hoofddraagconstructie
brandwerend behandeld. In het bouwbesluit waren
eisen opgenomen met betrekking tot de
brandveiligheid, specifiek tegen het bezwijken
van het staal in geval van brand. Veelal komen
bij dergelijke opdrachten optische en esthetische
aspecten kijken. Omdat men graag een gedeelte
van de staalconstructie, die toch blikvanger is, wil
blijven zien, is deze voorzien van een brandwerende
coating.”

De specialist
“Naast deze inpandige brandpreventie hebben
we overigens ook de doorvoeringen en sparingen
brandwerend afgedicht. Bouwkundige
brandpreventie, dat is het specialisme van Abema,
dat 18 jaar bestaat en 35 medewerkers heeft. In een
tijdsbestek van drie tot vier weken, enkele
tussenpauzes meegerekend, hebben we met twee
man ter plaatse deze opdracht in fijne
samenwerking met opdrachtgever Kleingeld en
naar volle tevredenheid van De Rooij kunnen
vervullen.”
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Opdrachtgever
De Rooij BV, Waalwijk
Architect
Cier Architecten, Dongen
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kleijngeld BV, Waalwijk
Werktuigbouwkundige installaties
Van Bruchem Duurzaam BV, Wijk en Aalburg
Elektro installaties
Installatiebedrijf Haverhals, Sprang Capelle
Gevelbouwer
MGB Cladding Systems, Waalwijk
Vliesgevels
Stef van Delft BV, Kaatsheuvel
Brandbekleding
Abema Brandpreventie BV, Drunen
Staalconstructie
Lammers Staalconstructie, Budel
Vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren, Veghel
Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand De Rooij BV
Bouwperiode
December 2020 – december 2021

‘Wij overleggen veel en
combineren
verschillende
technische inzichten’
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GOLDBECK is klaar voor de Nederlandse markt
Het Duitse familiebedrijf GOLDBECK
engineert, produceert en realiseert
bovengrondse parkeergarages, die
gebouwd worden volgens een zelf
ontwikkeld systeem. Met dat systeem
werden in Duitsland en tal van andere
Europese landen de afgelopen dertig jaar
ongeveer 1.300 parkeergarages gebouwd,
waardoor Goldbeck zich Europees
marktleider mag noemen in dit segment.
Nu staat men klaar om ook de Nederlandse
markt te betreden.

Flexibele constructie en snelle montage
Jeroen Tilleman is commercieel manager
van de Nederlandse tak. Hij legt uit wat
het systeem inhoudt. “We bouwen met
componenten die zodanig zijn ontwikkeld
dat ze flexibel inzetbaar zijn. De draagconstructie bestaat uit stalen kolommen
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en dragers met daarop prefab betonnen
vloerplaten. Een systeem dat grondig
uitgeëngineerd is en toepasbaar op ieder
gebied. Zo hoeven we niet steeds opnieuw
het wiel uit te vinden. Bovendien kan het
heel snel gemonteerd worden. In de
montagefase kunnen we per week een
vloeroppervlak realiseren van 1.000 tot
1.200 m².”

Ranke vloerplaten
“De vloerplaten zijn zeer rank en daarmee
uniek”, gaat Tilleman verder. “Omdat we
gekozen hebben voor een andere
overspanningsrichting hebben onze
vloerplaatelementen een dikte van slechts
10 cm. Hiermee reduceren we het eigen
gewicht van de constructie met ruim 50
procent. Met minder benodigde
grondstoffen en transporten als gevolg. De

Parkeerspecial

vloerplaten worden afgewerkt met een
microsilicaat. Hierdoor ontstaat een zeer
slijtvaste toplaag, die jarenlang
bereden kan worden. Dit microsilicaat
maakt daarnaast vloercoatingen overbodig,
wat ten goede komt aan de Total Cost of
Ownership. Om comfort en de maximale
veiligheid te bieden, worden er uiteraard
accentmarkeringen en bewegwijzering
aangebracht.” GOLDBECK blijft het product
continu door ontwikkelen. Momenteel test
het bedrijf een nieuw type vloerplaat, met
carbonversterking in plaats van de
traditionele staalwapening. Deze platen
zijn nog eens 2 cm dunner dan de huidige
en leveren een additionele gewichtsbesparing op van 20 procent.

Ontzorgen
GOLDBECK heeft het systeem de

afgelopen jaren getoetst aan de
Nederlandse parkeerindustrie. Zowel
qua kostprijs als qua techniek en aan de
Nederlandse regelgeving. Zo werd - om de
Nederlandse markt optimaal te
kunnen bedienen - een systeem voor
schuin parkeren toegevoegd en werden
de vakken voor haaks parkeren afgestemd
op de Nederlandse regelgeving. Eigen
architecten en constructeurs ontzorgen
de opdrachtgevers bij het ontwerpen van
de ideale parkeergarage. “Vanaf het eerste
initiatief tot en met het aandraaien van de
laatste moer kunnen we onze
opdrachtgevers ontzorgen. Door onze
decentrale vestigingen kunnen we
opdrachtgevers lokaal goed bedienen.
Daarentegen is ons eigen GOLDBECK
engineeringsteam van ruim 100 personen
centraal gevestigd en komt veel kennis

centraal vanuit de eigen organisatie. We
leveren beheersystemen, geïntegreerde
laadpaalsystemen, verzorgen de
vergunning en leveren turn-key op, alles in
goed overleg. Dat past ook bij het
karakter van het familiebedrijf dat
GOLDBECK, ondanks de internationale
ontwikkelingen, nog steeds is.”
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Parkeerspecial
‘Er is behoefte aan brandveiligheidsrichtlijnen
voor verschillende typen parkeergarages’

Voor de meeste gebouwen in Nederland
bestaan in het bouwbesluit standaardvoorschriften met betrekking tot de
brandveiligheid. Een van die voorschriften
behelst de maximale oppervlakte van een
brandcompartiment, die 1.000 m²
bedraagt. De meeste gebouwen voldoen
daar moeiteloos aan, maar bij parkeergarages ligt dat anders. Vanwege de
functionaliteit en de sociale veiligheid
worden de verdiepingen als één open
geheel gerealiseerd. Zodra er dan per laag
meer dan 50 auto’s moeten worden
geparkeerd gaat de verdiepingsgrootte al
snel over die grens van 1.000 m² heen.
Saskia Hegeman, adviseur brandveiligheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs,
belicht de problematiek.
“Op zich hoeft de grens van 1.000 m² voor
een brandcompartiment geen
onoverkomelijk probleem te zijn”, vertelt
Hegeman. “Het bouwbesluit bevat een
gelijkwaardigheidsclausule. Die biedt een
ontsnappingsmogelijkheid: andere
oplossingen voor de brandveiligheid
worden geaccepteerd, zolang ze minimaal
gelijkwaardig zijn. De gekozen oplossing
zal dan wel onderbouwd moeten

worden en vervolgens goedgekeurd door
de bevoegde instanties. In de praktijk
ontstaat vaak discussie over de gekozen
oplossing.” Volgens Hegeman zou het
verstandig zijn om te komen tot betere
richtlijnen voor de brandveiligheid van
verschillende soorten parkeergarages. “Er
zijn ook wel ontwikkelingen op dat gebied”,
zegt ze. “Er zijn plannen om een sprinklerinstallatie te verplichten voor parkeergarages onder woongebouwen. Daarmee
blijft een brand klein.”

Diverse soorten parkeergarages
In de praktijk wordt onderscheid gemaakt
tussen verschillende typen parkeergarages. Er zijn de genoemde parkeergarages onder woongebouwen, die dus in
de nabije toekomst voorzien zouden
moeten worden van een sprinklerinstallatie. Daarnaast zijn er bovengrondse
parkeergarages in een open omgeving,
bijvoorbeeld op industrieterreinen. Daarbij
zou een open gevel kunnen volstaan.
Hegeman: “Als de hitte en de rook op een
goede manier het gebouw uit kunnen, is
het voor de brandweer mogelijk om de
brand te benaderen en te blussen. Zo’n
garage is vaak brandveiliger dan de loods

die ernaast ligt.” Bij parkeergarages in
drukke gebieden of naast kwetsbare
gebouwen is vooral rookhinder interessant.
Maar daar zegt de regelgeving dan weer
niets over.

Veranderende omstandigheden
Bij nieuwe richtlijnen zou volgens
Hegeman ook rekening gehouden moeten
worden met veranderende omstandigheden. “Auto’s veranderen, gebouwen
veranderen en zelfs de inzetstrategie van
de brandweer verandert. Nu zie je de
opkomst van elektrische auto’s. Ook
komen er meer automatische parkeersystemen, hoe zorgen we ervoor dat de
brandweer daarin op een veilige manier
kan blussen? En wat ook vreemd is: bij een
parkeergarage van 1 000 m² is de impact
van een brand op de omgeving geen
onderwerp van gesprek, de vergunning
wordt eenvoudig verleend. Bij een grotere
parkeergarage is de rookpluim ineens wel
een probleem?” Genoeg werk aan de
winkel dus. Hegeman besluit: “We
moeten goed nadenken over wat voor
branden er kunnen ontstaan, wat
de impact is en hoe de brandweer
die branden op een veilige
manier kan blussen”.
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Markant baken in Rotterdams
Stadionpark

Gezamenlijke nieuwbouw van Gamma en P+R parkeergarage geopend

Onder de nieuwe P+R garage
Noorderhelling bevindt
zich een vestiging van de
Gamma.
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gehandhaafd, ook toen de nieuwbouw van
het stadion uitgesteld werd. Voeg
daarbij technische problemen en een stroef
vergunningstraject en je beseft dat de
planning steeds krapper werd. Dankzij
aannemer De Vries en Verburg en alle
andere partijen hebben we er toch aan
kunnen voldoen.”

Verlichte wikkel
De nieuwe winkel van Gamma heeft een
oppervlak van 4.500 m², terwijl de
drielaags parkeergarage plaats biedt aan
500 auto’s. Dominant in het ontwerp is de
stalen gevelbeplating, die als een wikkel
rondom het gebouw loopt. Achter de
geperforeerde platen zit op afstand
bedienbare led verlichting. Beumer: “We
wilden zowel het rechthoekige volume van
de Gamma als de hellingbanen en
horizontale lagen van de parkeergarage tot
uiting laten komen. Zo ontstond de wikkel,
met de Gamma als basis, die de bezoekers
van de parkeergarage naar boven toe
begeleiden.” Normaal gesproken is het
gebouw verlicht in het blauw van Gamma
en het groen van de gemeente Rotterdam.
Bij speciale aanleidingen kunnen die
kleuren aangepast worden, zoals recent in
het geel en blauw van Oekraïne.

3D model onmisbaar

‘Het hele gebouw is
minitieus in 3D uitgewerkt’

Hoewel de plannen voor een nieuw Feyenoordstadion op zeer losse

schroeven staan is toch een begin gemaakt met de ontwikkeling van het
masterplan voor Feyenoord City, het 60 hectare grote gebied rondom
het oude en het geplande stadion. Als eerste tastbare resultaat werd
eind februari de nieuwe P+R garage Noorderhelling, met daaronder een
vestiging van doe-het-zelver Gamma, geopend. Het Rotterdamse Bureau
voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn BV ontwierp het gebouw,
dat voorzien is van zeer markant verlichte gevels.
“Er was al een Gamma in het gebied”,
zegt architect Martin Beumer. “Die moest
echter wijken voor het nieuwe stadion. Hij
stond namelijk precies op de beoogde
middenstip van het voetbalveld.” In de
plannen voor Feyenoord City stond ook een
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vaste datum voor de start van de bouw
van het nieuwe stadion: 22 februari 2022.
Daarmee stond meteen ook vast wanneer
de nieuwe vestiging van de Gamma met de
P+R garage klaar moest zijn. “Die
contractueel vastgelegde datum bleef

Oorspronkelijk was het gebouw geheel in
prefab beton ontworpen, maar
uiteindelijk is het een stalen draagconstructie geworden. Projectcoördinator
Isaäc Timmermans: “Dat was het gevolg
van de aanbesteding waar De Vries en
Verburg als winnaar uit kwam, mede in
verband met de prijsvorming. Wel zijn er
kanaalplaatvloeren toegepast en
prefab betonnen wanden en vulelementen. Bijzonder zijn de prefab
betonnen sandwichelementen in de gevel
van de Gamma-winkel. Die zijn behandeld
met een soort parelmoer coating, die het
zonlicht met een blauwe gloed weerkaatst.
Zo heeft het gebouw ook overdag een
unieke uitstraling.” Het hele gebouw is
minutieus in 3D uitgewerkt. Zo werd
vooraf precies uitgekiend hoe de
perforaties in de gevelbeplating er uit
moesten zien, om het gewenste
mysterieuze lichtschijnsel te
verwezenlijken. “Dat is perfect gelukt. Ook
alle prefab onderdelen pasten dankzij het
ontwerpproces naadloos tijdens de montage. Maar goed ook, want vanwege de
planning mochten we geen enkel element
verspelen.”

Alle gemeentelijke parkeergarages zijn zowel van
binnen als van buiten herkenbaar als stadsgarages.

Parkeerspecial
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WIJ PRODUCEREN
Wanden
Kolommen & balken
Trappen & bordessen
Balkon- & galerijplaten
Dock elementen
Specials
Kanaalplaatvloeren

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

Dominant in het ontwerp is de stalen gevelbeplating,
die als een wikkel rondom het gebouw loopt.
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Preco verzorgt prefab elementen op maat
Preco BV uit Apeldoorn is een totaalleverancier op het gebied van prefab beton. Het bedrijf produceert en
levert niet alleen alle soorten elementen, van kolommen en balken tot vloeren en trappen, maar verzorgt
desgewenst ook de engineering en montage. Zo kan het bedrijf haar klanten maximaal ontzorgen. Voor de
bouw van de nieuwe Gamma-vestiging annex P+R parkeergarage in Rotterdam leverde het bedrijf dragende
wandelementen, gevelelementen, liftkern- en trappenhuiswanden, trappen en bordessen. Een soepel verlopen
project, volgens commercieel directeur Theo Kool.
“We hebben deze opdracht uitgevoerd als een categorie 3 project”, vertelt Kool, “dus de engineering van de
elementen verzorgd inclusief de onderlinge koppelingen. We hebben het pand helemaal uitgewerkt tot op
productieniveau. Het was een mooi project, met veel verschillende onderdelen. De samenwerking tussen
de aannemer, de montageploeg en ons is soepel verlopen. Korte lijntjes, nauw contact, gewoon een soepel
project. Wel moest er in de engineeringsfase nog veel uitgezocht worden en moesten we door de vastgelegde
opleverdatum werken volgens een strakke planning”.

‘Wij hebben dat uitgedetailleerd en
vervolgens ook deze elementen in speciaal
vervaardigde houten mallen gestort.’
Als meest bijzondere elementen noemt Kool de diverse gebogen wanden die in het project voorkomen. “Daar
hebben we speciale houten mallen voor gemaakt, waarin de elementen verticaal zijn gestort. Verder hadden
we te maken met een bijzonder aansluitdetail tussen de prefab betonnen randbeveiliging van de
parkeergarage en de stalen gevelpanelen van de Gamma. Wij hebben dat uitgedetailleerd en vervolgens ook
deze elementen in speciaal vervaardigde houten mallen gestort, om de vereiste maatvastheid en netheid te
kunnen garanderen”.

IndustrieBouw maart 2022 • 59

Gamma • Rotterdam

STAALBOUW

Bincx verzorgt
complexe montage op
krap bouwterrein

DAK & WAND
BEPLATING

Bincx BV uit Kootwijkerbroek had een flink aandeel
in de bouw van het casco voor de nieuwe vestiging
PREFAB BETON

van Gamma annex parkeergarage in Rotterdam. Het
bedrijf produceerde en monteerde de
staalconstructie en monteerde ook de

CASCOBOUW

gevelbeplating, de prefab betonelementen en de
kanaalplaatvloeren.
Henk Kattenbroek is projectleider bij Bincx. Hij
licht de bijzonderheden van het project toe. “De
Gamma met parkeergarage is een groot, complex

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

gebouw, dat gemonteerd moest worden op een
beperkte ruimte. We hebben er gebouwd met onze
eigen 250 Tons rupskraan, die we in het midden van
het gebouw hebben neergezet. Zo hebben we het
eerste gedeelte in een L-vorm tegen het bestaande
pand van McDonalds aan gemonteerd, inclusief de
vloeren.”
“Vervolgens gingen we over de lengte naar
achteren. Op dezelfde manier hebben we de overige
twee beuken gemonteerd. Daarbij hadden we soms
aan beide kanten van de kraan maar vijf centimeter
om te manoeuvreren.”
Problemen voorkomen
Kattenbroek is enthousiast over de samenwerking
met aannemer De Vries en Verburg. “We werken
vaker samen, ook aan grote projecten. We zijn goed
op elkaar ingespeeld en maken samen al in een
vroeg stadium een plan van aanpak. Zo tackelen we
eventuele problemen al voordat ze ontstaan.”
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FIRE PROTECTION
& SEC
SECU
URITY
RITY
“WĲ BORGEN
DE BEDRĲFSCONTINUÏTEIT
VAN ONZE
KLANTEN
DOOR
HET
BEPERKEN VAN
(BRAND)SCHADEAAN BEDRĲFS
MIDDELEN.”

SPIE, een gezamenlijke ambitie

www.spie-nl.com

Brandveiligheidsnetwerk waar muziek in zit
Als bouwpartner van De Vries en Verburg heeft de businessunit Fire Protection & Security, onderdeel van SPIE
Nederland B.V., een geïntegreerde sprinkler-, brandmeld- en ontruimingsinstallatie gerealiseerd voor de GAMMAvestiging en de daar bovenop gebouwde P+R garage Noorderhelling in Rotterdam.
De sprinklermeldinstallatie, brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties zijn door SPIE met elkaar gekoppeld.
Bijzonder is, dat ook de achtergrondmuziek in de GAMMA standaard via de ontruimingsinstallatie wordt afgespeeld. Bij
een brandmelding wordt de muziek direct gestopt en wordt een ontruiming over dit omroepsysteem in gang gezet.
Salesmanager Marc Vunderink legt uit: “Wij denken graag aan de voorkant mee in kostenbesparende maatregelen waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan het niveau van brandveiligheid. Als eindklant heeft de gemeente Rotterdam gekozen
voor een duurzame oplossing voor de sprinklerinstallatie in de parkeergarage. Door bevriezingsgevaar in open garages
is het leidingnet van deze sprinklerinstallatie gevuld met perslucht in plaats van water. Dit zorgt echter in combinatie
met altijd aanwezig restwater inwendig voor versnelde corrosie. Hierdoor ontstaan ongewenste perforaties, lekkages en
soms zelfs verstoppingen.
Door toepassing van stikstof in plaats van perslucht, gecombineerd met een uitwendige poedercoating van de leidingen,
wordt de levensduur van de gehele installatie drastisch verlengd en de betrouwbaarheid verhoogd. Stikstofsuppletie is
een relatief kleine investering, die de eigenaar op langere termijn zeker terugverdient.”
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Oorspronkelijk was het gebouw geheel in prefab beton ontworpen,
maar uiteindelijk is het een stalen draagconstructie geworden.

IndustrieBouw maart 2022 • 62

Rotterdam • Gamma

Parkeerspecial
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All Jobs verzorgt wayfinding in stijl
Een aantal jaren geleden ontwikkelde All Jobs Wayfinding & Parking Solutions in samenspraak met de
gemeente Rotterdam een compleet huisstijlboek voor de stadsgarages in de Maasstad. Deze huisstijl, met het
kenmerkende P-met-een-dakje logo, is ook compleet doorgevoerd bij de nieuwe P+R locatie Noorderhelling, in
de buurt van het Feyenoord stadion. Daar verzorgde All Jobs een compleet pakket aan parkeer- en wayfinding
oplossingen. Algemeen directeur Rick Vollebregt van het in Maasdijk gevestigde bedrijf vertelt erover.
“De huisstijl van de gemeente Rotterdam zorgt ervoor dat alle gemeentelijke parkeergarages zowel van buiten
als van binnen herkenbaar zijn als stadsgarages, maar ook dat bebording de route op dezelfde herkenbare wijze
weergeeft. Vanaf de aanrijroute is het entreeportaal de eerste blikvanger waar deze stijl tot uiting komt.”

‘Een compleet pakket van alles wat met
wayfinding en inrichting te maken heeft’

De kers op de taart
“Daarnaast verzorgden we volgens diezelfde stijl ook de
auto- en voetgangersrouteborden, sectie-aanduidingen, de
tariefborden, aanrijdbeveiligingen en rijbaansignaleringen.
Kortom, een compleet pakket van alles wat met
wayfinding en inrichting te maken heeft. Als kers op de
taart hebben we ook alle P+R en Gamma lichtreclames
aan de gevel voor onze rekening genomen.”
Alles in eigen huis
All Jobs voert alle werkzaamheden zelf uit. “Naast
advisering bij aanvang ontwerpen en engineeren we alles
zelf, we produceren alles in eigen huis en monteren het
met onze eigen mensen. En ook het onderhoud nemen we
voor onze rekening. Een complete service dus.”
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All Jobs Wayfinding & Parking Solutions

Dé specialist in
parkeer- en wayﬁnding oplossingen
Zoekt u een kwalitatieve wayﬁnding- of parkeer-oplossing
voor uw bedrijf? Dan denken wij graag mee! All Jobs is dé
betrouwbare en vindingrijke specialist en wijst u graag de
weg!
•
•
•
•
•

Bewegwijzering en wayfinding
Entreeportalen en hoogtebegrenzers
Signing
Aanrijdbeveiliging
Schilderwerk en belijning van parkeervoorzieningen

Heeft u een vraag of interesse in een vrijblijvende offerte?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via
0174-231 000 of sales@alljobs.nl

HONDERDLAND 170 2676 LT MAASDIJK • 0174 - 231 000 • INFO@ALLJOBS.NL • WWW.ALLJOBS.NL

De planning was krap maar dankzij keihard werken kon deze toch worden gehaald.
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De drielaags parkeergarage biedt plaats aan 500 auto’s.
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Het parkeren van de toekomst
IP Parking, een van Nederlands meest succesvolle parkeerprofessionals, staat bekend om de innovatieve
en slimme parkeeroplossingen. Ook voor de nieuwe P+R garage Noorderhelling én de eigen
parkeerplaats van de Gamma hebben ze die geleverd en geïnstalleerd.
“Zowel de hardware als de software ontwikkelen we in eigen huis”, vertelt Wouter van Boggelen, accountmanager bij IP Parking. Voor de P+R garage Noorderhelling is gekozen voor Parkbase, een volledig
internet gebaseerd parkeersysteem. “Dit kun je helemaal op afstand beheren.”
Kentekenherkenning als ID
Bijzonder is de toevoeging van kentekenherkenning
als ID. “Verlaat je de parkeergarage bijvoorbeeld
binnen twee uur, dan kun je probleemloos uitrijden.
Ga je daar overheen, dan kun je bij de slagbomen het
restantbedrag betalen. Zo hoef je niet nodeloos bij de
betaalautomaat te wachten. Ook voor vaste
parkeerders, zoals mensen die in de buurt werken,
gaat de slagboom automatisch open.”
Groot gebruiksgemak
“Daarnaast zijn er allerlei koppelingen. Kom je met het
openbaar vervoer? Dan krijg je korting. Ook
belparkeren is mogelijk. En vanaf het nieuwe
voetbalseizoen kun je tegelijk met je ticket voor een
wedstrijd van Feyenoord een kaartje voor de
parkeergarage bestellen en meteen een plekje
reserveren.” Supersonisch parkeren dus met veel
gebruiksgemak. “Er is momenteel ontzettend veel
vraag naar dit soort parkeermanagementsystemen.
Daar hebben we met z’n allen keihard voor gewerkt en
daar kunnen we nu de vruchten van plukken.”

“ Supersonisch parkeren dus met veel
gebruiksgemak”
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Het gebouw is voorzien van zeer markant verlichte gevels.
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Parkeerspecial

Opdrachtgever
Intergamma Bouwmarkten, Leusden
Architect
Bureau voor Stedebouw & Architectuur Wim de
Bruijn, Rotterdam
Projectontwikkelaar
Dunavast BV, Leiden
Constructeur
De Vries Konstructieburo BV, Gouda
Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw BV, Stolwijk
Staalconstructie
Bincx BV, Kootwijkerbroek
Wayfinding
All Jobs Wayfinding & Parking Solutions,
Maasdijk
Brandbeveiligingsinstallaties
Spie Nederland BV, Breda
Prefab betonwanden
Preco BV, Apeldoorn
Kanaalplaatvloeren
Dycore BV, Oosterhout (NB)
Trappen en balustraden
Stalent BV, Bergambacht
Aluminium felsplaatbekleding
Aldowa BV, Rotterdam
Installateur
Van Dijnsen Installatietechniek, Breda

Samenwerken aan de
mooiste werken!
Gamma en P+R te Rotterdam

Parkeersysteem
IP Parking, Deurne
Bouwprogramma
Bouwen bouwmarkt Gamma + driedeks
parkeergarage met 500 parkeerplaatsen op het
dak
Bouwperiode
Januari 2021 – januari 2022
Bruto vloeroppervlakte
20.000 m2
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Parkeergarage Vijzelgracht:
Automatisch parkeren onder de grond

Ter plaatse van de Amsterdamse
Vijzelgracht en het daaronder gelegen
metrostation bevond zich een open ruimte
in de vorm van een betonnen bak, ter
grootte van een 120 meter lang gebouw
van vijf verdiepingen. In die ruimte wordt
sinds begin 2020 hard gewerkt aan de
bouw van de grootste volautomatische
parkeergarage van Nederland met 270
plaatsen voor zowel personenauto’s als
bestelbusjes. Er kunnen in totaal 86
elektrische auto’s worden geparkeerd,
waarvan 58 plekken zijn voorzien van een
oplaadpunt. De bouw is volgens planning
eind dit jaar gereed.

Naar een autoluwe binnenstad
De gemeente Amsterdam wil de
binnenstad zoveel mogelijk autoluw
maken, om zo meer ruimte te creëren
voor voetgangers, spelende kinderen,
fietsers en groenvoorzieningen. Parkeren onder de grond is daarbij een van de
instrumenten. In de loze ruimte boven
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metrostation Vijzelgracht, onderdeel van
de Noord/Zuidlijn, zag men de ideale plek
voor een ondergrondse parkeergarage.
Omdat bovengronds geen substantiële
bebouwing gewenst was, werd gekozen
voor geautomatiseerd parkeren, waarbij
alleen drie glazen lifthuisjes van beperkte
omvang zichtbaar zijn. De parkeergarage is
uitsluitend bestemd voor buurtbewoners
en ondernemers met een parkeervergunning. Het architectonisch ontwerp
van de lifthuisjes is van Angie Abbink X Co.
Aannemer Max Bögl coördineert de bouw
van de bovengrondse lifthuisjes, die door
Broeze wordt uitgevoerd. Lödige Industries
levert het parkeersysteem en alle daaraan
verbonden technologie, van ontwerp tot
en met productie en installatie. Tevens
tekende het bedrijf voor 15 jaar beheer en
onderhoud. Lödige is een van oorsprong
Duits familiebedrijf, wereldwijd toonaangevend op het gebied van het
verplaatsen van zware vrachten in
logistieke omgevingen, en in Nederland

marktleider op het gebied van geautomatiseerd parkeren.

Automatisch parkeren, hoe werkt dat?
Automobilisten die in de garage willen
parkeren melden zich aan bij de toegang
tot de lifthuisjes. Daar wordt hun auto
gecontroleerd op het hebben van een
parkeervergunning en krijgen ze een
lifthuisje toegewezen. Vervolgens
parkeren ze de auto in de lift en sluiten
deze eventueel aan op de oplaadvoorziening voor elektrische auto’s. Nadat
middels een aantal vragen vastgesteld is
dat de auto leeg is, verlaat de bestuurder
het lifthuisje en wordt de auto naar
beneden getransporteerd. Bij het ophalen
meldt de bestuurder zich opnieuw aan en
krijgt dan te horen in welk lifthuisje en over
hoeveel minuten de auto boven is. Het
ophaalproces duurt maximaal zes minuten.
Onder het lifthuisje speelt zich een hoogwaardig technisch proces af. De ruimtebesparende pallets waarop de auto’s staan

Parkeerspecial

worden verplaatst op snelle transfervoertuigen, die zich met een
snelheid van 2,5 meter per seconde verplaatsen. Het op de juiste
plek zetten van de auto’s is te vergelijken met het oplossen van
een schuifpuzzel.

Veiligheid en bedrijfszekerheid
Veiligheid en bedrijfszekerheid zijn cruciaal voor een dergelijk
automatisch systeem. Daarom wordt bij iedere parkeerplek
constant de lucht gecontroleerd op de aanwezigheid van
rookgassen. Wordt er brand geconstateerd, dan treedt een CO2
blusinstallatie in werking of wordt de gedetecteerde auto naar
boven vervoerd, waar de brandweer haar werk kan doen. De
parkeergarage is 24/7 operationeel en wordt op afstand, in
Duitsland, 24 uur per dag gemonitord. Van daaruit wordt ook de
technische staat van het systeem constant in de gaten
gehouden.

Ferros realiseert
ondergronds
hoogstandje
Ferross leverde en monteerde 350 ton aan stalen
profielen en 1.450 m² platform in de vorm van
stalen roosters voor de nieuwe parkeergarage
onder de Vijzelgracht in Amsterdam. Zowel in
technisch als in logistiek opzicht een omvangrijke
en complexe opdracht, volgens Mark van den
Heuvel, projectmanager bij het Osse staalbedrijf.
“We hebben de dragende staalconstructie voor de
conveyors van Lödige ontworpen en geproduceerd”,
vertelt hij, “evenals de onderhoudsplatforms daar
omheen. Daarbij moesten we rekening houden
met de bestaande betonconstructie. Met name de
balken die daar deel van uit maken.” De beperkte
omvang van het hijsluik, waardoor alles naar beneden gebracht moest worden, noopte Ferross tot het
ontwerpen van relatief kleine onderdelen. Die werden in 42 vrachten naar de bouwplaats gebracht.
“Een hele logistieke operatie, want het betekende
42 keer het inschakelen van verkeersregelaars, een
kraan regelen en zorgen dat de vracht precies op
tijd aanwezig was.”
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Saber Brandveiligheid staat voor kwalitatieve,
kostenbesparende oplossingen
Saber Brandveiligheid BV is gespecialiseerd in het brandwerend maken van met name staalconstructies en
doorvoeringen in brandscheidingen. Bij parkeergarages gaat het voornamelijk om het brandwerend bekleden of
coaten van staalconstructies. Edgar van Leeuwen, die het bedrijf in 2016 oprichtte, legt uit wat daar bij komt kijken.
“Voor parkeergarages”, vertelt Van Leeuwen, “gelden eisen voor brandwerendheid van de constructie op basis van de
vloerhoogte. Hoe hoger de vloer is gelegen, hoe hoger de brandwerendheidseis wordt, omdat dan de vluchtroute
langer wordt. Doorgaans ligt de eis tussen de 60 en 120 minuten”. Saber kan, afhankelijk van de situatie,
staalconstructies voorzien van een brandwerende coating of brandwerend bekleden. De coatings kunnen af fabriek
aangebracht worden, maar doorgaans wordt de staalconstructie in het werk behandeld. Van Leeuwen: “Afhankelijk
van de situatie kiezen we voor de meest efficiënte en economische oplossing. We werken daarbij met producten van
gerenommeerde producenten als Hempel, Promat en Hensel”. In sommige situaties wordt gekozen voor een
brandwerende bekleding, bijvoorbeeld als er nog Heraklith tegen de constructie bevestigd wordt. Daarvoor wordt
meestal Corex A1 of Promatect H bekleding toegepast. “Zo garanderen we de brandveiligheid van ieder gebouw”,
besluit Van Leeuwen, “en voorzien we in de toenemende behoefte aan kwalitatieve, kostenbesparende oplossingen
daarvoor”.

Uw gebouw
brandveilig
Een gebouw is vervangbaar.
Schade is te herstellen. Maar
voorkomen is beter.
Daarom houden wij onze bezig
met het brandveilig maken van
uw gebouw.
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SABER BRANDVEILIGHEID B.V.
’t Holland 23A 6921 GX Duiven

www.saberbv.nl
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085 - 130 09 40
info@saberbv.nl
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Flexibele en circulaire
parkeergarages voor bedrijven
Continental Car Parks, dochteronderneming van bouwbedrijf Aan de
Stegge Twello, is in Nederland
marktleider in de ontwikkeling en bouw
van bovengrondse parkeergarages. Het
bedrijf bouwt volgens modulaire
concepten in staal, beton of combinaties
daarvan. Het concept Flexideck is volledig
demontabel en circulair en daarmee
volgens commercieel directeur Jeroen
Drenth een passende oplossing voor
opdrachtgevers die rekening houden met
aanpassingen aan hun bedrijfspand in de
toekomst.

een andere locatie weer opbouwen, maar
ook de afzonderlijke elementen gebruiken
om een parkeergarage in een andere
verschijningsvorm samen te stellen.
Vergelijk het maar met LEGO, DUPLO of
Meccano.” De flexibiliteit van het
Flexidecksysteem maakt het volgens
Drenth bij uitstek geschikt voor de
industriële bouw. “Als een ondernemer zijn
bedrijfsruimte wil uitbreiden op de plek
van de parkeergarage, kan deze
gedemonteerd worden en later weer elders
opgebouwd, in dezelfde of
aangepaste vorm.”

“Onze Flexideck parkeergarages bestaan
uit een staalconstructie met prefab
betonnen vloerplaten”, vertelt Drenth. “Ze
zijn volledig demontabel en daardoor
eenvoudig te hergebruiken. Je kunt ze op

Circulair bouwsysteem
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Zo realiseert de parkeerspecialist op dit
moment een circulaire parkeervoorziening
aan de A. Hofmanweg in Haarlem voor
gebruikers van de omliggende gebouwen,

sportschool en restaurants. “Ons
parkeerteam ontwikkelde en ontwierp
deze parkeergarage op basis van een
circulair bouwsysteem, waarmee flexibel
kan worden ingespeeld op de toekomstige
parkeerbehoefte en de materialen ook op
de lange termijn hun waarde behouden.
Daarnaast staan een logische route en
maximale sociale veiligheid bij deze parkeergarage centraal.”

Inspelen op veranderend gebruik
Een opdracht begint bij Continental Car
Parks altijd met een stukje verkeerskunde.
“Opdrachtgevers geven een gewenste
capaciteit op. Met dat gegeven pakken wij
het totale mobiliteitsvraagstuk op. Waar
komen de personenauto’s vandaan, waar
rijden vrachtauto’s op het terrein, komen
mensen op de fiets, e-bike of brommer

Dankzij het circulaire bouwsysteem kan flexibel worden
ingespeeld op de toekomstige parkeerbehoefte.

en hoe ga je die verschillende verkeersstromen scheiden? En hoe zorg je ervoor
dat iedereen na het parkeren veilig op zijn
werkplek komt? Is dat allemaal helder in
beeld, dan ontwerpen wij de parkeergarage
die bij de situatie past, maar ook gericht
is op de toekomst. De kans bestaat dat de
ruimtevraag verandert. Dat er bijvoorbeeld
meer ruimte voor fietsen of busjes moet
komen, of dat een verdieping in gebruik
genomen wordt als kantoor. Daar kunnen
wij in ons ontwerp rekening mee houden,
mede dankzij het demontabele karakter
van het concept.”

Energieleverende parkeergarages
Behalve flexibel bouwt Continental Car
Parks haar parkeergarages ook zo
duurzaam mogelijk. Drenth legt uit:
“Allereerst zorgen we ervoor dat onze
garages zo weinig mogelijk energie
verbruiken, bijvoorbeeld door de
verlichting te doven op verdiepingen waar
niemand is. Daarnaast wekken we waar
mogelijk energie op via zonnepanelen op
het dak. Vaak hebben de dakvlakken een
behoorlijk grote oppervlakte, zodat er veel
panelen geplaatst kunnen worden.
Doorgaans zijn onze parkeergarages
daarom energieneutraal, soms zelfs
energieleverend. Dat laatste is bijvoorbeeld
het geval bij parkeergarage Olympos die
wij onlangs opleverden op het terrein van
de Universiteit van Utrecht.”
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‘Hoe meer staal je
ziet, hoe mooier het
is’
Voor de parkeergarage aan de Hofmanweg
produceert en monteert Van Ee Staalspecialisten BV
de staalconstructie en de stalen trappenhuizen. Ook
verzorgt het bedrijf de montage van de TT-vloeren,

Er wordt energie opgewekt via zonnepanelen op het dak.

de hekwerken voor de randbeveiliging en van de
stalen sierroosters die aan de straatzijde van de
garage tegen de gevel bevestigd worden. De
parkeergarage is geheel circulair, ook de
staalconstructie is zo uitgevoerd.
De in antraciet uitgevoerde gevelroosters geven het
gebouw volgens projectleider Gerwin de Greef een
fraaie, industriële uitstraling. “Hoe meer staal je ziet,
hoe mooier het is”, zegt hij met een knipoog. Dat
Van Ee als staalbedrijf de montage van de
hekwerken en de gevelroosters verzorgt is volgens
De Greef geen vanzelfsprekendheid. “Niet alle
staalbedrijven staan te springen om dit soort
gevelroosters te monteren maar wij doen het graag.
Zeker voor een opdrachtgever als Aan De Stegge,
waar we altijd op een prettige manier mee
samenwerken.”

Staal Totaal, dat is ons verhaal!
Deventerweg 5,
3771 NP Barneveld
0342-493 555
www.vaneestaal.nl
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Batenburg Installatietechniek Twello verzorgt de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties
voor de nieuwe parkeergarage aan de Hofmanweg in Haarlem. Het meest bijzondere aan de installatie is
de DALI verlichting. We gebruiken daarvoor onze VDI lijn, een lichtlijn met Led-armaturen die we zelf
ontwikkeld hebben en ook zelf produceren in onze vestiging in Twello. De verlichting is op afstand bestuurbaar
en reageert op bewegingsmelders, zodat er alleen verlichting brandt op de verdiepingen waar beweging is.

Goede voorbereiding is cruciaal in tijd van schaarste
Batenburg Installatietechniek uit Twello verzorgt de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor
de nieuwe parkeergarage aan de Hofmanweg in Haarlem. Geen heel ingewikkeld project volgens
werkvoorbereider Koen Steenbergen, maar wel een waarbij een goede voorbereiding cruciaal is.
“Het meest bijzondere aan de installatie is de DALI verlichting”, zegt Steenbergen. “We gebruiken daarvoor onze
VDI lijn, een lichtlijn met led-armaturen die we zelf ontwikkeld hebben en ook zelf produceren in onze vestiging
in Twello. De verlichting is op afstand bestuurbaar en reageert op bewegingsmelders, zodat er alleen verlichting
brandt op de verdiepingen waar beweging is.”
Wel is het volgens hem geen sinecure om op tijd de juiste materialen in huis te hebben. Door de coronacrisis zijn
de levertijden vaak lang en de voorraden beperkt, daarom moet er ruim op tijd besteld worden. “Aan ons de taak
om op voorhand in beeld te hebben wat de wensen van de opdrachtgever zijn. Gelukkig weten we vanuit onze
ervaring en expertise precies welke vragen we moeten stellen om alles op tijd op de rit te hebben.”
In het begin van de bouw heeft Batenburg al aardingswerkzaamheden verricht. De overige installaties worden
vanaf week 18 in zes weken tijd gerealiseerd. “Een korte bouwtijd”, besluit Steenbergen, “maar we gaan het
redden.”
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Parkeerspecial

Hoe waarborg je brandveiligheid in parkeergarages?

Door de toenemende vuurlast in
parkeergarages is brandveiligheid steeds
belangrijker. En als opdrachtgever,
gemeente of eigenaar wilt u dat gebruikers
van uw parkeergarage veilig zijn. Maar hoe
waarborg je die brandveiligheid?

Voorkomen is beter dan genezen
Het belangrijkste bij brandbeheersing is
het voorkomen van rookgasverspreiding.
Het grootste gevaar bij brand is namelijk
de opeenhoping van rook en warmte. Door
het gebruik van kunststof in auto’s wordt,
zelfs bij een beperkte brandomvang, een
grote hoeveelheid rook geproduceerd.
Rook vermindert het zicht, belemmert de
ademhaling en maakt brandbestrijding
moeilijk. Bij branden vallen dan ook de
meeste slachtoffers door rook. Dit risico
verkleint u door de brandveiligheids-

installaties in uw parkeergarage te laten
inspecteren.

Nederland optimaal brandveilig
Normec Fire Safety & Security heeft al 20
jaar ervaring met brandveiligheidsinspecties in parkeergarages. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het inspecteren van
sprinkler-, rookbeheersing- of brandmeldinstallaties. Na de nodige voorbereiding,
stelt de inspecteur een inspectieplan op
en stuurt een afspraakbevestiging. Na de
inspectie worden direct de bevindingen
teruggekoppeld. Als alles in orde is, ontvangt u binnen 20 werkdagen het definitieve inspectierapport én het certificaat.
Hiermee toont u aan dat de parkeergarage
brandveilig is. Samen maken we Nederland
optimaal brandveilig.

Normec Fire Safety & Security
Balkweg 3
5232 BT ‘s-Hertogenbosch
+31 (0)73 3039 050
info-fss@normecgroup.com
www.normecfss.nl
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Het ontwerp van Ector Hoogstad
is absoluut indrukwekkend.
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‘Het bijzondere luchtkussendak in
het atrium zorgt voor veel licht’
Indrukwekkende nieuwbouw Feringa Building Groningen
IndustrieBouw maart 2022 • 81
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Het hele gebouw kenmerkt zich door veel glas.

De bouw van het Feringa Building in Groningen is een veelomvattend

project dat onder de vleugels van Ballast Nedam valt. In totaal bestrijkt
de bouw een vloeroppervlakte van maar liefst 64.000 m². Projectdirecteur
Eddy Wiegertjes vertelt over de ins en outs van deze mooie opdracht, die
zich kenmerkt door een slim ontwerp met state-of-the-art faciliteiten van
Ector-Hoogstad.

Voor de nieuwbouw Feringa Building zijn
door de Rijksuniversiteit Groningen vier
percelen gecontracteerd. “Perceel 1
(Ballast Nedam) zijn de bouwkundige
werkzaamheden, perceel 2 (De GrootLammerink) is de installatietechniek,
perceel 3 (Weseman) is het laboratoriummeubilair en perceel 4 (Kelvin) zijn de clean
rooms. Wij hebben als Ballast Nedam
de coördinatie over perceel 1, 2 en 4. De
Groot-Lammerink heeft de coördinatie
over perceel 3”, licht Wiegertjes toe.

Aardbevingsveilig
Het contract voor de opdracht werd medio
2019 getekend, in oktober 2019 startte
Ballast Nedam met de werkzaamheden op
de site. “Het gebouw wordt in fases
opgeleverd. Na de oplevering van fase 1
in 2023, kan de RUG uit het bestaande
gebouw verhuizen. Daarna kunnen we dat
pand slopen en fase 2 van de bouw
afronden.” Bijzonder aan het Feringa Building is dat de constructie aardbevingsveilig
is, vertelt de projectdirecteur. “Daarom is
met name de gevelinvulling met lichte
materialen uitgevoerd. De kolommen op
de hoeken van een vleugel laten we
hangen aan de constructie op de vijfde
verdieping, ze lopen niet door tot aan de
begane grond. De vloeren worden
gedragen door een vakwerkconstructie
die op het dak staat. Deze draagt dan weer
af via twee kolommen naar beneden. We

noemen deze constructie zelf ‘de
melkmeisjes’. Deze bouwmethode vraagt
in de voorbereiding heel veel rekenwerk.
We hebben gekeken naar vervormingen,
en hoeveel de vloer eventueel zou
verzakken. Tijdens het weghalen van de
kolommen doen we ook metingen om alles
nauwkeurig te blijven monitoren.”

Stofvrij coaten
Het hele gebouw, dat overigens gasloos is,
kenmerkt zich door veel glas. “De voorzijde is voorzien van stalen vliesgevels. Er
ontstaat een heel transparant gebouw.”
Op het vloeroppervlak van in totaal 64.000
m² verrijzen straks talloze type laboratoria
en clean rooms. “Deze gedeelten moeten
we stofvrij coaten voordat de installaties
erin komen. En we moeten geïntegreerd
bouwen met de installatie: we kunnen
niet eerst bouwen en dan de installaties
monteren, omdat de installaties daar veel
te groot voor zijn. Zo gebeurt het ook in
de techniekruimte op de vijfde verdieping.
Eerst worden de luchtbehandelingskasten
geplaatst en daar bouwen we de staalconstructie omheen.”

Groot atrium
Wat de projectdirecteur een sterk punt
in het ontwerp vindt, is het grote atrium.
“Over dat atrium komt een luchtkussendak: een staalconstructie van vakwerkspanten waar folies in worden vastgezet,

die middels compressoren worden
opgeblazen. Dit is niet alleen een lichte
constructie, maar het heeft ook nog eens
heel goede isolerende eigenschappen.
De middelste twee folielagen zijn met
luchtdruk te regelen. Gaan ze uit elkaar,
dan laten ze licht door. Zitten ze op elkaar,
dan fungeren ze als lichtwering. Door dit
speciale luchtkussendak heb je straks het
gevoel alsof je in het atrium gewoon buiten
loopt.”
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Tijd en kosten besparen dankzij slimme
oplossingen
Door aan de voorkant samen met diverse partijen heel goed na te denken over de bouw van het Feringa
Building, wist het team van Hilti Nederland in de bouwfase veel tijd te besparen en faalkosten te
voorkomen. Projectmanager Ruud Sierag van Hilti Nederland en Malcolm Saunders, Head of BIM Sales,
vertellen over de inzet van Hilti Nederland bij dit mooie project in Groningen.
Het team van Hilti Nederland dacht over diverse oplossingen mee. “Voor Ballast Nedam hebben we de
ruimtes kunnen voorzien van een grid-systeem. Dat zijn railsystemen die tegen het dek aan gemonteerd
worden, waaronder alle installaties komen te hangen. Die moeten op de juiste plek in het pand gemonteerd
worden. Wij hebben de berekeningen gemaakt om tot het juiste materiaal te komen”, legt Sierag uit.
In het model werden alle boorpunten gezet. “Hierdoor was het voor de partij die de montage verzorgde
eenvoudig de rail op de juiste plek te krijgen. Het 3D-model werd door ons gevuld met alle punten waar
een anker moest komen om de rails te bevestigen. Dat model konden we inladen in een PLT-300 machine
(total station). De puntenwolk kon vervolgens geladen worden in de tablet van deze PLT-300, waardoor in
het werk de boorpunten visueel aangewezen werden. Als je volgens deze methode werkt, kan het eigenlijk
niet fout gaan!”
Boorrobot
Voor DGL kon het team van Hilti
meedenken over het ontwikkelen van
een skid frame waarin alle installatiesystemen al op voorhand
geprefabriceerd worden. Saunders licht
toe: “De totale module werd vanuit De
Groot Hengelo geprefabriceerd
aangeleverd op het project in
Groningen. Wij konden meedenken in
de berekening van de juiste materialen.
Uiteindelijk is ook hier een puntenwolk
gemaakt om de modules op de juiste
plek in het model te krijgen. We hebben
hierbij onze boorrobot ingezet. Deze
wordt aangestuurd om de ankervoorzieningen te treffen, waardoor
ook hierbij de montage heel efficiënt
verliep.”
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SCAN DE QR-CODE
En ontdek waarom de Jaibot
interessant is voor jouw
project.

Hilti Nederland | Leeuwenhoekstraat 4 | Berkel en Rodenrijs | 010 - 519 11 11 | www.hilti.nl
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Vakmensen met een
hoge betrokkenheid
springen bij
Met betrokken, vakkundig personeel ondersteunt
BVB bouwsupport de bouwploeg voor de
realisatie van het Feringa Building in Groningen. Op
dit moment zijn er continu tien personen via BVB
bouwsupport werkzaam voor dit project.
“We zijn vanaf het begin dat de bouwkeet op de
bouwlocatie staat betrokken bij dit project. De
portiers staan bij ons op de loonlijst en al heel snel
hebben we ook de eerste timmerlieden geleverd
aan Ballast Nedam”, vertelt Wijnand de Vries
namens BVB bouwsupport.
Nauw betrokken
Deze regionale partij in het noorden van het land is
specialist in het leveren van vakkundig
bouwplaatspersoneel. “Kenmerkend voor onze
werkwijze is dat we altijd nauw betrokken zijn bij
de voortgang van de werkzaamheden en korte
lijntjes hebben met de projectleiding. We kennen
het werk en daardoor zijn we in staat om passend
personeel te leveren.”
Aansprekend werk
Volgens De Vries kan de onderneming door de
huidige schaarste kiezen waar het personeel wordt
geplaatst. “We zien onze mensen graag op zo’n
aansprekend werk als de bouw van het Feringa
Building in Groningen. Een imposant bouwproject
waar we samen met onze medewerkers graag
onderdeel van zijn!”
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De constructie is aardbevingsveilig.
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Just-in-time leveren
van kolommen
Toen Hendrik Siegers nog maar net eigenaar was
van Smit Prefab Beton, kwam de vraag om alle
constructieve kolommen en balken voor het Feringa
Building in Groningen te produceren en leveren.
“Dat was voor ons de grootste klus ooit!”
Het ging in totaal om ongeveer 1.300 kolommen
en zo’n 520 balken. “De kolommen verschilden qua
afmetingen, waardoor we er speciale stalen mallen
voor moesten laten maken. In de balken zat mooi
Industrieweg 35
9781 AC Bedum
050 301 2331
www.smit-beton.nl
administratie@smit-beton.nl

repetitiewerk. Op een gegeven moment zijn we voor
de balken overgegaan op een productie per
bouwlaag, zodat we just-in-time konden leveren”,
vertelt Siegers.
Ondanks tegenslag op tijd
Na de nodige voorbereidingen, verliep de productie
gesmeerd en zonder vertraging. “In de bouw zelf
ben je natuurlijk ook afhankelijk van het weer, maar
we zijn goed op schema gebleven. Wel was er door
weersinvloeden sprake van een schadegeval. De
uitsparing aan de bovenkant van zo’n vijftig
kolommen was vol water gelopen. Door de vorst
sprong het materiaal kapot en moesten we deze
kolommen eruit slopen en opnieuw produceren.
Ondanks deze tegenslag is het toch gelukt om de
opdracht goed en naar wens te
voltooien.”
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Bij de bouw van het Feringa Building worden
reststoffen als puin, hout, folie en EPS gescheiden.
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THIEKON CONSTRUCTIE BV
Vakkundig in Staal én Zink
T 0161-222802 - W www.thiekon.nl - E info@thiekon.nl

ONZE ADVIEZEN ZIJN GOUD WAARD !

Wij hebben 2200 stalen T-consoles geleverd die de
houten gevelelementen verankeren aan het beton.
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Stalen Consoles als solide verankering van
gevelelementen
Thiekon Constructie levert alle dragende delen voor de houtskeletbouw (hsb-)wanden van het Feringa
Building. Neil Wan vertelt namens Thiekon over dit grote project.
Alle onderdelen zijn door Thiekon in eigen beheer uitgevoerd in het Brabantse Rijen: zowel de engineering
met veel details, de lastechnische uitvoering met nauwkeurige toleranties en de oppervlaktebehandeling in
thermisch verzinken. In nauw overleg met de klant is maatwerk geleverd van zeer hoge kwaliteit. Dat
Thiekon Constructie over een eigen thermische verzinkerij beschikt, is daarbij een groot voordeel.
“We hebben veel contact gehouden met de
betrokken partijen en onderling
tekeningen en productievoorstellen
uitgewisseld. Zo zijn we tot optimalisaties
gekomen in het ontwerp, die praktisch
goed uitvoerbaar zijn en onnodige
kostenposten voorkomen”, aldus Neil Wan
namens Thiekon.
Eigen thermisch verzinkerij
Thiekon Constructie is de enige
staalbouwer in Nederland met een eigen
thermisch verzinkerij, vertelt Wan. “De
consoles in dit project zijn korter dan zes
meter en passen perfect in onze zinkpan. Deze afmeting, met veel lastechnische details, is onze specialiteit.
Dat kunnen wij zo goed, omdat Thiekon Constructie is gecertificeerd voor de lastechnische NEN-EN 1090
norm in uitvoeringsklasse 4, het hoogst haalbare niveau.

Daarnaast zijn we ook Komo-gecertificeerd voor
Brl-0512: de kwaliteitsnorm voor krachtlasverbindingen met betonstaal en stalen strippen. Met
deze combinatie kunnen wij maatwerk in staal
leveren op alle fronten. Ook meedenken met de
klant is onze grote kracht. Thiekon wil waarmaken
waar het voor staat: flexibel, veelzijdig én snel in
maatwerk van verzinkt staal.”
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Stalen vliesgevels voor Feringa Building
De Zuid-Nederlandse Ramenfabriek levert en monteert maar liefst 4.500 m² aan stalen vliesgevels voor het
Feringa Building. Eigenaar Jörn Jochems vertelt meer over het bijzondere project.
“Wij hebben de opdracht gekregen van Ballast Nedam voor het leveren en monteren van 4.500 m² aan stalen
vliesgevels van Jansen-Viss. Jansen was al in een vroeg stadium bij de gevels betrokken en wij zijn later
aangehaakt in verband met de productie van deze gevels. Wij hebben dit project in samenwerking met Jansen
berekend. De constructie moet er immers op berekend zijn om de grote glaspanelen te kunnen dragen; sommige
panelen zijn wel zes meter hoog uit één stuk. Dit maakt het werk voor ons vrij uniek. Het gaat om hoge gevels van
27 meter, met een heel grote overspanning.”
Afstemming vooraf
Voor dit project werkt de Zuid-Nederlandse Ramenfabriek intensief samen met diverse andere partners die andere
onderdelen van het gebouw leveren. “Door nauwe samenwerking kunnen we onze onderdelen goed op elkaar
laten aansluiten. Dit vergt de nodige afstemming vooraf, zodat we in het werk zelf precies van elkaar weten wat
en waar gemaakt wordt.” Op dit moment zijn de gevels in productie en zal de montage op korte termijn opgestart
gaan worden. “Ook dit doen we met een betrouwbare partner die uit de omgeving van Groningen komt.”
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‘Veelomvattend
project met bijzondere
vormen en coatings’
Met 27 jaar ervaring brengt het team van MSP Dak
& Wand veel expertise mee bij de realisatie van het
Feringa Building te Groningen. Werkvoorbereider/
projectleider Dave Dalstra: “Het is voor ons één van
de grotere projecten met een looptijd van drie jaar
en speciaal vanwege de vorm, kleuren en coatings.”
De klus is voor MSP Dak & Wand veelomvattend,
Het altijd hoge niveau van het eindresultaat leidt tot zeer
tevreden opdrachtgevers en een uitstekende reputatie.
Daar zijn wij trots op!
Businesspark Friesland-West 31 | 8447 SL Heerenveen
T: 0513 63 10 63 | E: info@msp-dakenwand.nl

met onder meer de montage van 7.000 m² stalen
dakplaten, 2.300 m² staalplaat betonvloeren, 8.400
m² sandwichpanelen, aluminium gepoedercoate
waterslagen (5.100 meter) en dakkappen (3.000
m1) én de engineering en montage van een stalen
gevelkader.
Dakkappen
“De waterslagen en dakkappen worden in onze
eigen fabriek gemaakt, de sandwichpanelen kopen
we in bij onze vaste leverancier waarna onze eigen
engineers ermee aan de slag gaan”, vertelt Dalstra.
Sterk in de voorbereiding
De onderneming werkte al eerder voor Ballast
Nedam voor de bouw van Nederlands grootste
overdekte winkelcentrum te Leidschendam.
“Waarmee we ons onderscheiden? We plannen
strak, zorgen voor goed en duidelijk tekenwerk en
zijn sterk in de voorbereiding. Omdat we voor
project Feringa te maken hebben met vele
onderdelen, vergt dat de nodige afstemming in
het voortraject. Hoe beter we dat aanvliegen, hoe
soepeler de montage in het werk verloopt.”
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Masters in
reinforcement
Bijna 70 jaar
ervaring in
de productie en
verwerking van
wapeningsstaal
producten.
www.bcssteel.eu

Dr. A. Philipsstraat 15
Hoogeveen - Nederland

T: +31 528 229 400
E: info@bcssteel.eu

3.500 ton wapening
in Feringa Building
Fundaties, wanden en verdiepingsvloeren in het
Feringa Building in Groningen worden voorzien
van wapeningsstaal door BCS uit Hoogeveen.
De grootste buigcentrale van Nederland
verwerkt 3.500 ton wapeningsstaal op dit project.
“Het gaat hoofdzakelijk om geknipte en gebogen
wapening die we op de bouwplaats leveren en
verwerken. Tussen de tien en vijftien
betonstaalvlechters zijn hier dagelijks mee bezig.
Er gaat zo’n twintig ton wapeningsstaal op een
vrachtwagen, dus je kunt wel nagaan dat er heel
wat transport nodig is”, vertelt commercieel
directeur Gerry Meijer.
Als 100% dochter van ArcelorMittal is BCS
leverancier voor omvangrijke projecten in de
civiele- en utiliteitsbouw, in Nederland en
internationaal. Ook voor het grootste civiele werk
in Nederland op dit moment, de aanleg van de
A16 bij Rotterdam, en voor de Aanpak Ring Zuid
Groningen levert BCS de wapening.
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Duurzaam dak
Het atrium van het Groningse Feringagebouw krijgt een 1.000 m2 groot aanpasbaar dak, dat niet alleen voor een
aantrekkelijk binnenklimaat zorgt, maar ook naar wens schaduw produceert. Het betreft het ingenieuze ETFE
daksysteem van Vector Foiltec uit Bremen, vertellen projectleider Lutz Allerheiligen en marketingmanager Alena
Behrmann. Om een optimale werking te waarborgen, realiseerde het bedrijf tevens de stalen constructie en
plaatste de goten die het regenwater afvoeren.
ETFE staat voor ethyleen-tetrafluorethyleen copolymeer. De kussens zijn ontwikkeld met vier lagen folie
waartussen lucht gepompt wordt, zodat het uitzet of inkrimpt. Met achttien kantoren wereldwijd en fabrieken in
Duitsland en China levert het bedrijf wereldwijd. Vector Foiltec is wereldmarktleider op het gebied van
elegante en kosteneffectieve engineeringsoplossingen voor daken van onder meer atriums, façades en koepels. In
Nederland zie je deze in Burgers’ Zoo, op het Rotterdamse Drijvend Paviljoen en in de Johan Cruyff Arena. Ook het
Chinese prestigeproject Water Cube, voor de Olympische Winterspelen van 2022 getransformeerd tot Ice Cube, is
voorzien van Vector Foiltec’s ETFE systeem.
Vanwege de lange levensduur en het lichte gewicht is ETFE extreem duurzaam. Er is minder staal nodig en daarom
is ETFE ook met het oog op de ecologische voetafdruk zeer interessant voor architecten.

Burger‘s Zoo in Arnhem

ETFE - THE SUSTAINABLE SOLUTION
Texlon® ETFE transforms your ideas of
transparency into sustainable solutions
for buidlings.
Meet your acoustic, climatic and
architectural requirements with an
ETFE foil system.
Contact us to learn more.

vector-foiltec.com
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Op het gebouw zijn TopAccess dakluiken aangebracht.
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TopAccess Dakluiken
Ҕ

Hoge isolatiewaarde: 0,21 W/m2K

Ҕ

Thermisch gescheiden constructie

Ҕ

KOMO & TÜV certificaat

Ҕ

Binnen 1 minuut een online offerte

www.staka-dakluiken.nl

Staka Dakluiken: hoge isolatiewaarde én veilige
toetreding tot dak
Vorig jaar oktober produceerde en leverde Staka vijf TopAccess Dakluiken voor het Feringa Building in Groningen.
Accountmanager Hammou Houssaine licht het project toe. “De dakluiken die we produceerden en leverden voor
deze opdracht zijn 2.40 bij 90 cm groot en uitgevoerd in rvs. Met deze TopAccess dakluiken wordt door het gebruik
van zeer hoogwaardige materialen en een unieke isolatiewaarde van U = 0,21 W/m2K, warmteverlies door
dakopeningen maximaal gereduceerd.”
Veilige toetreding dak
De dakluiken maken een veilige toetreding tot het dak mogelijk. “Dat kan noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld
onderhoud of inspectie, onder meer van de zonnepanelen. Hiermee zorgen onze dakluiken voor een stukje
veiligheid. In plaats van via een ladder aan de buitenzijde van het pand, kan men via het dakluik het dak betreden.
Tegelijk is het mogelijk om grotere (onderhouds)apparatuur mee naar boven te nemen.”
Van Nederlandse bodem
Staka produceert dakluiken vanuit de eigen productielocatie in het Noord-Brabantse Oosterhout. “Doordat we van
A tot Z het productieproces in eigen beheer houden, kunnen we snel schakelen en zijn onze levertijden kort. De
dakluiken, die door Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling gemonteerd zijn bij het Feringa Building, zijn van
Nederlandse bodem.”
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Het uitoefenen van een onderneming op het gebied
van installatietechniek, montagewerkzaamheden en
prefab engineering. Constructie werkplaats.

Vliegeniersstraat 15 - 5405 BH Uden - Tel. 06 19917236
E-mail: info@fvdm-montage.nl
Website: www.fvdm-montage.nl

Ruim negen kilometer rails
Zo minimaal mogelijk boren is het uitgangspunt van de architect bij het ontwerp van het Feringa Building in
Groningen en dat betekent dat alle installaties voor de labruimtes, en dat zijn er heel wat, op grids met Hilti Rail
worden bevestigd.
FvdM Montage verzorgt het railwerk en het prefabriceren van de skidframes. Een omvangrijke klus voor het
montagebedrijf uit Uden. “We hebben twee opdrachtgevers op dit werk. Aan installateur De Groot-Lammerink
(DGL) leveren we de frames voor de skids en Ballast Nedam heeft ons ingehuurd om de rails te monteren. De
hoeveelheid die we hier aanbrengen, in totaal tussen de negen en elf kilometer, heb ik nog niet eerder gezien”,
vertelt directeur/eigenaar Frans van de Mosselaer. De assemblage van de circa 350 skidframes met materiaal van
vaste leverancier Hilti vindt plaats in de eigen prefab fabriek in Uden.
Omvangrijke projecten
Grote projecten zijn eerder regel dan uitzondering voor FvdM Montage B.V. Met het bedrijfsonderdeel Medische en
Technische Gassen heeft het bedrijf eerder onder andere in het Erasmus MC in Rotterdam en het AMC in
Amsterdam werkzaamheden verricht. In zijn huidige vorm bestaat FvdM Montage B.V. ruim acht jaar. Het bedrijf
heeft gemiddeld tussen de 25 à 30 medewerkers werkzaam in de binnen- en buitendienst.
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Flexibel inzetbare
scheidingswanden
Maars Living Walls mag voor het Feringa Building
in Groningen alle glazen wanden en
deurelementen gaan leveren. Sales manager
Evert van den Enden vertelt over deze
omvangrijke klus.
“De wanden zijn ontworpen onder een
klimaatplafond. We werken met standaard
modules van tussenwanden in glas en staal die
eenvoudig in elke gewenste positie herplaatsbaar
zijn. Dat is handig als de functionaliteit van een
ruimte verandert. De wanden hebben een hoge
geluidsisolatiewaarde en zijn allemaal uitgevoerd
in dezelfde glassoort van 12 mm akoestisch
gelaagd glas. De opdrachtgever heeft
duurzaamheid hoog in het vaandel staan: met
onze systemen dragen we daar zeker aan bij.”
Een onderscheidend aspect van Maars Living
Walls is de vakkennis, vertelt Van den Enden. “In
ons 75-jarig bestaan hebben we veel expertise
en kennis vergaard, waardoor we actief
meedenken met de klant. Door eerlijk advies
kunnen we het juiste product voor de juiste klus
bieden.”

Newtonweg 1, PO Box 1000
3840 BA Harderwijk
The Netherlands
T +31 (0)341 46 52 11
info@maars.nl

maarslivingwalls.com
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Hoogwaardige
bouwkundige plafonds
Alle bouwkundige plafonds voor het Feringa Building
worden geleverd en gemonteerd door Integra.
Commercieel directeur Ozgur Kasirga: “Voor dit project
is gekozen voor talloze hightech producten, waaronder
onze hoogwaardige metalen plafonds.”
Integra levert en monteert in totaal zo’n 20.000 m²
strekmetaal plafonds, minerale plafonds, minerale
wandbekleding en lichtweringskoven. “De materialen
waarvoor gekozen is, hebben een akoestische werking.
Op het gebied van brandveiligheid scoren de plafonds

AKOESTISCH SPUITWERK
Wist u dat de akoestische biobased plafonds van AcoustIQ een
zeer lage milieu-impact hebben? Dit komt door 2 factoren:
1. Het hoofdbestanddeel betreft papier (FSC gecertificeerd) dat
geproduceerd wordt in een van Europa’s meest energiezuinige
fabrieken. We noemen dit product ook wel cellulose. Onze tint
“industrieel grijs” betreft zelfs volledig gerecycled krantpapier.
2. AcoustIQ heeft zijn eigen spuittechniek 20 jaar geleden al
ontwikkeld en gepatenteerd. Deze techniek verbruikt 2 tot 4x minder
lijm-oplossing en water dan de reguliere technieken. En toch hecht
de cellulose even goed! Hoe we dat doen? Dat is ons geheim!
AcoustIQ - Sprayplan plafonds zorgen voor een optimale absorptie
van galm. Wij verzorgen een prettige akoestiek in kantoren, scholen,
horeca, woningen, enzovoorts. Een AcoustIQ - Sprayplan plafond is
er vanaf €28 per m2, afhankelijk van de gewenste papierkleur,
projectgrootte, etc.
Bent u geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons via
www.acoustiq.nl, info@acoustiq.nl of 0575-560248.
Wij sturen u graag een sample toe!

hoog.”
Productie in eigen beheer
De minerale plafonds, minerale wandbekleding en
lichtweringskoven worden ingekocht, maar de
strekmetalen plafonds en geperforeerde plafonds
produceert Integra in eigen beheer. “Er is bij dit project
voor Integra gekozen omdat wij een eigen productie
hebben. Hierdoor houden we het hele proces in eigen
hand: van het tekenwerk tot de engineering en van
productie tot montage.”
Integra verwacht eind maart van start te gaan met de
werkzaamheden, waarbij de oplevering is gepland aan
het einde van 2024.

Integra Groep ontwerpt, produceert, levert en monteert metalen
systeemplafonds, hightech klimaatplafonds, systeemwanden, verhoogde
vloeren en verlichting. Zoekt u een geavanceerd plafondsysteem met
koel- en verwarmingstechnologie dat naadloos past in het ontwerp van
uw gebouw dan kiest u voor Integra.

Rak 22 | 1551 NA Westzaan | T: +31(0) 75 - 612 72 90

www.integra-groep.com
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Duurzaam
akoestisch plafond
Als dé specialist in akoestisch spuitwerk mag
het team van AcoustIQ een akoestisch cellulose
plafond voor het Feringa Building in Groningen
aanbrengen.
““Het is in zijn totaliteit een grote klus voor ons,
die verdeeld is over meerdere fases. De
akoestische eigenschappen van het nieuwe
plafond passen perfect in dit gebouw, dat verder
uit harde vloeren en wanden bestaat. Het plafond
zorgt straks voor de absorptie van geluid”, aldus
projectleider Rob van Beek.
Co2-footprint
De gebruikte cellulose is honderd procent
gerecycled. “Daarnaast halen we onze materialen
grotendeels uit de regio om onze Co2-footprint
zo laag mogelijk te houden.” Het spuitwerk wordt
aangebracht met watergedragen lijm; deze wordt
opgeschuimd zodat 35 procent minder water
wordt gebruikt. “Ook in het aanbrengen is dit
plafond een milieubewuste keuze.”
Uitdaging
Een uitdaging vormt het feit dat het gebouw op
het moment van aanbrengen nog niet volledig
wind- en waterdicht is. “We hebben dit probleem
vooraf in overleg met de aannemer besproken.
Ballast Nedam schermt iedere keer een stuk voor
ons af, zodat de wind en regen minder invloed
hebben tijdens ons werk. Dankzij dertig jaar
ervaring in het vak, weten we altijd een passende
oplossing te vinden.”
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Bronscheiding en nascheiding
Bij de bouw van het Feringa Building worden
reststoffen als puin, hout, folie en EPS gescheiden
door een gezamenlijke aanpak, die bestaat uit de
bronscheiding door Ballast Nedam en advies met
na-scheiding via Renewi.
“De verwerking van deze gemengde reststoffen
gaat met behulp van een state-of-the-art
sorteerinstallatie. Met de inzet van deze
installatie kunnen we veel reststromen omzetten
tot grondstoffen voor nieuwe producten”, aldus
Raymond van Dooijeweerd, Key Accountmanager
Sector Bouw. “Dit sluit ook aan op onze visie
‘Afval bestaat niet’. Wij zien afval niet als het
einde, maar als het begin van een cyclus. Ook
deze afvalstromen proberen we een tweede
leven te geven in een nuttige toepassing.”
Tweede leven
Renewi is een toonaangevende recycler in het
bouwsegment dat continue innoveert om meer
‘afvalstromen’ een tweede leven te geven. Ballast
Nedam en Renewi zijn al jarenlang partners en
werken dagelijks samen om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen.
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‘Schoonmaakteam
graag gezien op de
bouwlocatie’
Het tijdelijke kantorencomplex voor de
directie, management, uitvoerders et cetera van
het Feringa Building wordt met liefde en veel
zorg schoongehouden door het team van Argo
Schoonmaakservice. Brigite van Tamelen,
projectleider Bouw, vertelt er meer over.
“Het Feringa Building heeft een groot
onderkomen dat tijdelijk is neergezet om de
mensen te faciliteren in de werkvoorbereiding en
uitvoering, management en directie.
Daarnaast is er een schaftgelegenheid ingericht
voor mensen die de bouw uitvoeren. Ook zijn op
deze locatie alle toiletten en kleedruimten. Een
vast team van onze dames verzorgt alle
schoonmaakwerkzaamheden en doet het
onderhoud van de koffiemachines. Zo kan
iedereen daar op een fijne, hygiënische manier
vertoeven”, vat Van Tamelen de werkzaamheden
samen. De dames van Argo Schoonmaakservice
zijn volgens Van Tamelen graag gezien. “Ze

Stralend schoon
is onze norm.
• Specialistische reiniging
• Opruimwerkzaamheden
• Opleverschoonmaak
• Hogedruk Reiniging
• Keetschoonmaak

voelen zich heel erg thuis op deze locatie. In de
loop der jaren bouw je toch een band op, want
we zijn al sinds eind 2020 bij dit project
betrokken.”
Tussentijdse specialistische reiniging
Argo Schoonmaakservice wordt ook ingeschakeld
voor tussentijdse specialistische reiniging. “Als er
vervuiling optreedt gedurende de bouw,
bijvoorbeeld op het glas, maken we dat direct
schoon. Als je het bijhoudt, blijft alles er netjes
uitzien. Dit is ook van belang voor het behoud
van de materialen.”

Roden • Deventer • Eemshaven
www.argoschoonmaakservice.nl
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Opdrachtgever
Rijksuniversiteit Groningen (RUG),
Groningen

Dakluiken
Staka Bouwproduchten BV,
Oosterhout

Architect
Ector Hoogstad, Rotterdam

Stalen vliesgevels, ramen en
deuren
Zuid-Nederlandse Ramenfabriek BV,
Rucphen

Adviseur installaties
De Installatiedesk, Heerenveen
Hoofdaannemer
Ballast Nedam, Nieuwegein

Systeem wanden
Maars Projecten BV, Harderwijk
Schoonmaak werkzaamheden
Schoonmaakbedrijf Argo BV, Roden
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Prefab kolommen en balken
Smit Prefab Beton BV, Bedum
Systeemplafonds
Integra Klimaatplafonds BV,
Westzaan
Laboratoriuminrichting
Wesemann, Rotterdam
Acoustisch spuitwerk
AcoustiQ BV, Brummen
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Stalen Consoles als solide
verankering van gevelelementen
Thiekon Constructie BV, Rijen

Beplating t.b.v. staalplaatbetonvloeren & sandwichpanelen
MSP Dak en Wand BV, Heerenveen

Installateur
De Groot-Lammerink Installatiecombinatie BV, Ootmarsum

Levering van bevestigingsmaterialen
Hilti Nederland B.V.,

Afval containers
Renewi Nederland BV, Eindhoven

Wapening en vlechtwerk
Buig Centrale Steenbergen BV,
Hoogeveen

Bouwsupport
BVB Bouwsupport, Asssen &
Heerenveen

Luchtkussendak
Vector Foiltec GmbH, Bremen (D)
Cleanrooms
Kelvin Reinraumsysteme GmbH
Aluminium vliesgevels, ramen en
deuren
Façadis BV, Oldenzaal
Bouwperiode
September 2019 – medio 2025

Monteren bevestigingsmateriaal
FVDM Montage BV, Uden
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Sidney Zee begon zijn carrière ooit als reclameschilder, in navolging van

zijn vader. In 1995 richtte hij SIZO op, een onderneming die zich bezighoudt
met signing, ofwel visuele binnen- en buitenreclame. Om dat mogelijk te
maken, investeerde hij als een van de eersten in Nederland in een vlakbed
printer, die al het handwerk overbodig maakte. In de loop der jaren is SIZO
Group uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de Nederlandse sign
branche.
“Mediamarkt was destijds onze eerste
grote opdrachtgever”, vertelt George
Moonen, directeur en mede-eigenaar van
SIZO Group. “Zij waren net aan het
uitbreiden en we zijn feitelijk met hen
meegegroeid.” Inmiddels behoren ook
bekende landelijke ketens als Bever,
Decathlon, Praxis en Plus tot de vaste
opdrachtgevers. “Maar ook incidentele
opdrachten voor bedrijven, groot en klein,
pakken we aan.”
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Conventioneel én digitaal
SIZO Group houdt zich anno 2022
bezig met zowel conventionele als digitale
signing. “Bij het eerste kun je denken aan
traditionele gevelbekleding en gevelletters,
bij het laatste aan de enorme led schermen
en digitale reclameborden die je
tegenwoordig steeds vaker aan
bedrijfspanden ziet hangen. In
Waddinxveen hebben we onlangs
gigantische gevelletters van 7 meter hoog

en 15 meter breed aangebracht op het
nieuwe bedrijfspand van een watersportzaak, evenals een led scherm van 18 m².
Het gebouw, gelegen op een zichtlocatie
aan de A12, springt daardoor meteen in
het oog en is een perfect visitekaartje
geworden voor de onderneming.
Verder doen we steeds meer aan grafische
interieurdecoratie, aan de binnenkant van
het pand in plaats van de buitenkant. Met
bijvoorbeeld omvangrijke visuals aan de
muur of geluiddempende materialen met
mooie afbeeldingen kun je iedere
gewenste uitstraling creëren.”

Eindeloze mogelijkheden
De mogelijkheden op het gebied van
signing zijn haast eindeloos. “Zo kunnen
we panelen maken van allerlei materialen,
van pvc tot metaal. Daar kunnen we

Capelle a/d IJssel • Advertorial SIZO Group

vervolgens een print, zoals het bedrijfslogo, op aanbrengen. In onze showroom
hebben we een experience centre waar
je, ter inspiratie, zelf kunt zien en ervaren
wat er allemaal kan. Het nieuwste van het
nieuwste zijn transparante led schermen,
ideaal voor een glazen gevel omdat deze
het zicht naar buiten toe niet belemmeren
en je nog steeds veel lichtinval hebt.”

De mensen als kapitaal
SIZO Group heeft ruim 50 medewerkers
in dienst, waaronder 30 monteurs. “Zij
vormen ons grootste kapitaal. Allemaal
hebben ze dezelfde passie voor hun vak
en dezelfde Rotterdamse mentaliteit. Dat
geeft veel positieve energie. We hebben
dan ook bijna geen verloop, er zijn mensen
die al 25 jaar voor ons werken. Zeker in
deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt is

dat ontzettend waardevol.”

Alles in eigen huis
“Wat ons uniek maakt? Het feit dat we
alles in eigen huis ontwerpen, printen,
snijden en fabriceren. Daarnaast doen
we de montage ter plaatse én regelen we
bijvoorbeeld ook vergunningaanvragen.
Doordat we alles in eigen hand hebben,
zijn we flexibel en kunnen we indien nodig
heel snel schakelen. Wat regelmatig ook
nodig is, want meestal vormt binnen- en
buitenreclame toch een beetje de sluitpost
van veel projecten. Dat is zonde, want er

valt veel te winnen door al eerder in het
bouwproces na te denken over signing. Je
kunt er dan namelijk o.a. bij je e-installatie
rekening mee houden of ophangpunten
mee laten nemen in de constructie. Dat
scheelt vaak aanzienlijk in de kosten. Het
halen van de deadline is echter meestal dé
uitdaging maar die halen we eigenlijk altijd.
Desnoods zetten we ook in de avonden
en weekenden met z’n allen de schouders
eronder. Dankzij de bijzondere sfeer in ons
bedrijf kan dat. En dat wordt gewaardeerd
door onze klanten.”

SIZO Group heeft momenteel verschillende vacatures open staan. Kijk vooral op
de website www.sizo.nl om te zien of er een vacature voor jou bij zit.
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Meerzicht aan het IJmeer
Vier appartementengebouwen bestemd voor verhuur
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Van de Kolk Bouw

Een impressie van
hoe het geheel er naar
verwachting in maart
2023 uit zal zien.
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In Almere verrijzen, uitkijkend op het IJmeer, in het komende jaar vier identieke appartementengebouwen,
bestaande uit vier lagen. De panden worden gebouwd door Van de Kolk Bouw uit Garderen. Deze
bouwonderneming houdt zich vooral bezig met projectmatige woningbouw en bijzondere villa’s. In
opdracht of, zoals bij Meerzicht, in eigen beheer.

De appartementen, die worden
opgetrokken in traditionele bouw, zijn
bestemd voor verhuur. Op de begane
grond worden kleine appartementen
gerealiseerd van 38 m², geschikt voor één,
eventueel twee personen. De rest van de
begane grond wordt gebruikt voor
opbergruimten voor de bewoners. Op de
eerste verdieping komen appartementen van 66 m² met twee slaapkamers.
De tweede en derde verdieping vormen
samen een maisonnette. Op de tweede
verdieping bevinden zich drie slaapkamers
en een ruime badkamer en op de bovenverdieping de keuken en woonkamer. De
gevels van de derde verdieping wijken

terug, waardoor er een dakterras ontstaat.
Deze appartementen hebben met een
vloeroppervlakte van 113 m² aanzienlijk
meer ruimte.

Traditionele bouw
Jan Versteeg is de projectcoördinator van
Van de Kolk voor appartementencomplex
Meerzicht: “Het is een project dat we
hebben overgenomen van de ontwikkelaar
van de grond. Het was een braakliggend
terrein dat we bouwrijp hebben gemaakt
en waar inmiddels de palen in de grond
zitten. De omgevingsvergunning is van
2019, dus die ligt er al even en op basis
daarvan zijn wij aan het bouwen. In Almere

Architect
B-invented BV, Eindhoven

W-installateur
Geba Install BV, Nijkerkerveen

Hoofdaannemer
Van de Kolk Bouw, Garderen

Bouwperiode
Februari 2022 - maart 2023

Grond-, riool-en straatwerk
VMV Projecten BV, Renswoude

Bruto vloeroppervlakte
2.000 m2 totaal vier gebouwen
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ligt stadsverwarming, dat is een vast
gegeven waar je als bouwer rekening mee
moet houden. Omdat de woningen voor
verhuur zijn bestemd, worden ze tot in
detail helemaal afgewerkt met onder meer
wandtegels en plavuizen van een van de
beleggingsmaatschappijen die de verhuur
op zich neemt.” De bouw is traditioneel
en bestaat uit metselwerk met houten
kozijnen. In het midden van de gevel wordt
een geperforeerde staalplaat aangebracht
die het beeld interessanter maakt. Op
de bovenste verdieping wordt gebruik
gemaakt van cementgebonden platen
als gevelbekleding. Optisch gezien horen
tweemaal twee gebouwen als het ware bij
elkaar door een groene afscheiding, een
gezamenlijke parkeerplaats en een straat in
het midden.

Bouwen voor ontwikkelaars
Deze bouw is een traditioneel voorbeeld
van wat Van de Kolk zoal doet, namelijk
panden realiseren in opdracht van
projectontwikkelaars. Zo bouwt deze
aannemer in Almere ook aan drie
woontorens in een meer opvallende, ronde
vorm. De appartementen hierin zijn ook
bestemd voor verhuur. Meerzicht wordt
naar verwachting opgeleverd in maart
2023.

Almere • Meerzicht

Bouwrijp en een
schone bouw
In december 2021 kreeg VMV Projecten uit
Renswoude de opdracht om voor Van de Kolk werk
te verrichten aan het nieuw te bouwen
appartementencomplex Meerzicht in Almere. Tim
Ton, calculator bij VMV Projecten: “Op deze
locatie komen vier identieke appartementenblokken waar per gebouw zes appartementen in
komen. Als eerste zijn wij aan de slag gegaan met
het bouwrijp maken van de grond.”
“Met onze Volvo EC140 ELM kraan met Topcon GPS,
hebben we de grond ontgraven zodat men aan de
slag kon met de funderingen en wij de riolering
voor de afvoer van het terreinwater konden leggen.
Vervolgens hebben we menggranulaat aangebracht
ten behoeve van de bestrating. Deze
menggranulaatverharding wordt tijdens de bouw
gebruikt als bouwplaatsverharding zodat er relatief
schoon gewerkt kan worden.

De bouw is traditioneel en bestaat uit
metselwerk met houten kozijnen.

Zodra de gebouwen zijn opgeleverd, verzorgen wij
ook nog de terreinverharding en beplanting om het
complex heen. Al met al een mooie opdracht
waarbij onze ervaring en expertise goed van pas
komt. Wij werken vaker samen met Van de Kolk en
zijn erg tevreden over de prettige samenwerking.
Wij kijken er dan ook erg naar uit om wederom
samen met hen dit project tot een succes te maken.’
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Vier identieke
gebouwen vragen
strakke planning
In Almere werkt installatiebedrijf Geba Install uit
Nijkerkerveen, in opdracht van Bouwbedrijf van
de Kolk, aan een serie appartementencomplexen:
Kaapduin en Meerzicht. Complex Meerzicht bestaat
uit vier woontorens van vier verdiepingen met zes
appartementen.
Geba startte met het maken van de doorvoeren in
de fundering, zodat de stadsverwarming ingevoerd
en het riool naar buiten gebracht kan worden. Geba
is verantwoordelijk voor het loodgieterswerk, de
hemelwaterafvoeren, de installatie van aluminium
hemelwaterbuizen langs de gevel, de installatie van
de koud- en warmwaterinstallatie, montage van het
sanitair, leveren en aanbrengen van de
vloerverwarming, gestuurd door een zogeheten
naregeling en de mechanische, op CO2 gestuurde
uw partner in
installatietechniek
tegels
badkamers

ventilatie.
De sleutel tot succes
Directeur Gerrit Bast: “De complexiteit van deze
bouw zit, door de vier panden, vooral in de planning.
We kijken hierin mee met de uitvoerder, want je
wilt door kunnen gaan en tegelijkertijd moet je elkaar niet in de weg lopen. Een goede hoofdmonteur
ter plekke is belangrijk, want deze is de oren en de
ogen op de bouw en daardoor mede de sleutel tot
succes. De monteur kan, wanneer (vroegtijdig)
voorzien van de juiste gegevens, het project
overzien en aansturen waar nodig. Het is ook
belangrijk dat de projectleider regelmatig de
bouwplaats bezoekt en kwaliteit bewaakt. De

GEBA Duurzaam Comfort
GEBA is een installatiebedrijf met 20 medewerkers die gespecialiseerd
zijn in: duurzame installatietechniek, badkamers en tegelvloeren.
GEBA adviseert, installeert, ontzorgt en staat garant voor kwaliteit!

Talmastraat 14 | 3864 DE Nijkerkerveen | T: 033 - 257 17 77
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sleutel tot succes is de kwaliteit van het geleverde
werk.”
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36 FlexBloqs • Jirnsum

In totaal zijn er 36 FlexBloqs
units opgeleverd in Jirnsum.

FlexBloqs: diverse opties voor opslag,
stalling en lichte bedrijvigheid
IndustrieBouw maart 2022 • 116
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Concept wordt uitgerold in Jirnsum en Wolvega
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‘De FlexBloqs in Jirnsum zijn gebouwd als vervangende
nieuwbouw voor een oud industrieel complex’

In juli 2021 leverde Lont, een aannemer uit het Friese Sint Annaparochie, 36 FlexBloqs units op in Jirnsum. De

representatieve opslagruimtes zijn verkocht voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Inmiddels werkt Lont aan
een vergelijkbaar project in Wolvega. De eerste fase daar - 47 units - was al snel uitverkocht, de tweede fase - 34
units - inmiddels ook.
Een FlexBloqs unit meet 35 m² en is
geschikt voor stalling, opslag en lichte
bedrijvigheid. In aansluitingen voor
stroom, koud water en riolering is voorzien
en iedere unit heeft een overheaddeur met
loopdeur. Daarnaast kan de koper kiezen
voor diverse opties zoals een zolderverdieping, toilet en/of uitstortgootsteen.

kunnen bouwen voor een uiteenlopend
publiek. We zijn erin geslaagd BruZan
compleet te ontzorgen. Het is een
totaalpakket, inclusief grondwerk, heiwerk
en installaties. De vergunningsaanvraag in
Jirnsum was al gedaan door Adema
Architecten uit Dokkum. In Wolvega
hebben wij dat er ook bij gepakt.”

Totaalpakket

Van aardappelsilo tot luxe woning

“Lont en BruZan Ontwikkeling BV trekken
vaker samen op,” vertelt Auke Bangma.
Auke is verkoper bij de afdeling Agrarisch
en Industrieel van Lont. “Het FlexBloqsconcept is door BruZan ontwikkeld.
Betaalbaar, aantrekkelijk en met voldoende
keuzemogelijkheden om klantgericht te

Met een gemiddelde jaaromzet van 60
miljoen euro is Lont een middelgrote
bouwer: actief in Friesland, Groningen,
Noord-Holland en de kop van Drenthe. De
afdeling Agrarisch en Industrieel genereert
ongeveer tien miljoen van die omzet, maar
het leeuwendeel komt uit de nieuwbouw

van woningen en appartementengebouwen. Verder is er een afdeling die
zich specialiseert op renovatie en onderhoud. “Mijn afdeling doet alles wat met
staalconstructies en sandwichpanelen te
maken heeft. We werken zelden op aanbesteding. Meestal één op één: dat versterkt
de band met de klant. Je doet het samen.”

Hoewel de units niet bedoeld zijn voor bewoning, is veel
aandacht besteed aan thermische isolatie.
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Omdat de grond onvoldoende draagkracht leverde, moesten de
FlexBloqs units worden onderheid.

Aparte contracten
voor koop en
aanneming
Bruno Zandberg van BruZan Ontwikkeling BV kocht
de grond in Jirnsum aan en sloot contracten af met
de kopers voor die grond en de ontwikkelkosten.
Iedere koper tekende daarnaast een aparte
aannemingsovereenkomst met bouwer Lont. “Dat
noemen we een ‘gescheiden koop- aannemingsovereenkomst’”, legt Zandberg uit. “Die kopers - de
feitelijke opdrachtgevers voor de bouw - zijn veelal
particulieren en kleine ondernemingen.”
In 2014 begon Zandberg zijn bedrijf in
Leeuwarden bewust als eenmanszaak. Inmiddels
heeft hij zijn zoon en jongste dochter in dienst ter
ondersteuning. Voor een klein deel ontwikkelt
BruZan als gedelegeerd ontwikkelaar in opdracht
van derden, maar: “Tachtig procent van de omzet
komt uit ontwikkelingen voor eigen rekening en
risico.” De FlexBloqs zijn daar een goed voorbeeld
van. “Ik ontwikkel daarnaast supermarkten,
woningen en appartementengebouwen: eigenlijk
alles. Grond kopen, plannen maken en uitrollen en
uiteindelijk een aannemer erbij zoeken. Daarbij
ontstaat regelmatig een samenwerking met Lont.”
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Veiligheid + kwaliteit = betrouwbaarheid
De productie, conservering en montage van de staalconstructie voor de FlexBloqs in Jirnsum was in
vertrouwde handen bij Constructiebedrijf Stok & Zn uit Sint Annaparochie. Bestuurder Klaas Stok vertelt dat
zijn bedrijf inmiddels ook aan de slag is met de FlexBloqs in Wolvega.
“Het zijn in de basis identieke units, verdeeld over verschillende panden, die BruZan en Lont in verschillende
Friese dorpen neerzetten en vervolgens verkopen of tijdelijk verhuren.” Bijzonder aan de staalconstructie van
de FlexBloqs is dat de koppelkokers op verzoek van BruZan - naast de gebruikelijke verbindende functie in
de constructie - ook dienstdoen als gordingen.”
Het landelijk opererende Constructiebedrijf Stok bestaat inmiddels bijna honderd jaar. In 1925 begon de
oprichter als smid voor paardenhoefijzers en kachelpijpen. Nu werken twintig medewerkers aan het
ontwerpen en produceren, conserveren en monteren van staalconstructies en, vooral voor de eigen regio, ook
van technische installaties. Daarbij maken ze gebruik van de modernste computergestuurde technieken.
Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn bij Stok de belangrijkste uitgangspunten voor het werk, meldt
de website: “Betrouwbaarheid is meer dan alleen je afspraken nakomen. Wanneer veiligheid en kwaliteit
samengaan, volgt automatisch een betrouwbaar product.”

Constructie- en technisch installatiebedrijf
K. Stok & Zn. BV. is een landelijk opererend bedrijf
gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren
van staalconstructies en technische installaties.

Telefoon (0518) 401577 - Website: www.stok.nl
E-mail: info@stok.nl
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Plattegronden + gevelaanzichten
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Het gebouw heeft een
schuurachtige vorm die past
in de landelijke omgeving.
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Modern, kleinschalig schoolgebouw
dat past in de omgeving
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‘Ook bouwkundig is de nieuwbouw van
de Ruitenbeekschool een interessant werk’

In Lunteren werkt een team onder leiding van Bouwbedrijf Kreeft aan

de bouw van de nieuwe Ruitenbeekschool. Het gebouw, dat onderdak
biedt aan een basisschool en een voorschool, is kleinschalig en heeft een
schuurachtige vorm die past in de landelijke omgeving.

Een nieuwe school bouwen is bijzonder.
Wanneer zowel de technisch directeur als
de uitvoerder van het bouwbedrijf dat de
school bouwt zelf op die school
hebben gezeten, is het helemaal speciaal.
De Ruitenbeekschool heet deze School met
de Bijbel die is gelegen in het buurtschap
Overwoud bij Lunteren. Bouwbedrijf Kreeft
uit Ede is de hoofdaannemer. “Dit werk is
aanbesteed met voorafgaande selectie,”
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vertelt Henk Blankestijn, projectleider
namens Kreeft. “Door de link naar het
verleden waren we er extra op gebrand de
opdracht binnen te halen. We zijn blij dat
dit is gelukt.”

Speelse uitstraling
De bouw van de school is in oktober vorig
jaar begonnen. Juli dit jaar hoopt Kreeft het
project te kunnen opleveren. De ruwbouw

is inmiddels grotendeels klaar. Begin maart
is de afbouw begonnen. In samenwerking
met de Vereniging tot Stichting en
Instandhouding van Scholen met de Bijbel
te Overwoud bij Lunteren, de
opdrachtgever, heeft architectenbureau No
Label gekozen voor een modern,
schuurachtig gebouw. Daardoor past het
gebouw goed in de overwegend landelijke
omgeving. Het pand bestaat uit één
bouwlaag. Er is gewerkt met een fundering
op staal en een dakdragend staalskelet. Dat
dak is een sheddak, ook wel zaagtanddak
genoemd, met ramen aan de noordkant.
Die zorgen voor een gelijkmatig lichtinval.
Het dak, dat is afgewerkt met aluminium

Lunteren • Ruitenbeekschool

Stalen casco geplaatst
in vier dagen
Zowel de staalconstructie als de uitdragende
overstekken van de nieuwe Ruitenbeekschool zijn
vervaardigd en gemonteerd door Van de Kamp Staal
uit Barneveld. Ook de stalen dakplaten zijn door dit
bedrijf gemonteerd. “Een mooie, uitdagende order,”
meent Hendri van de Kamp, directeur en eigenaar
van de onderneming.
“De staalconstructie heeft schuine kanten en dat is
voor ons leuk om te maken, net als de
overstekken.” Van de Kamp plaatste het stalen casco
in vier dagen. Daarna zijn de wanden gezet en kon
de staalbouwer verder met de overstekken en de
trapezium dakplaten.
De school biedt onderdak aan een basisschool en een voorschool.

Landelijk actief
Van de Kamp ontwerpt, produceert en monteert
staalconstructies, zetwerk, lateien, trappen,

felsplaten, heeft flinke overstekken. De buitengevels bestaan uit
deels horizontaal en deels staand metselwerk. De gebruikte
bakstenen hebben een gedistingeerde kleurschakering. Deze
stenen komen uit de traditionele ringoven van Steenfabriek
Vogelensangh. In combinatie met de felsplaten geeft dit
metselwerk de school een modern, speels uiterlijk.

balustrades en hekwerken. Dat doet de
onderneming door heel Nederland voor aannemers,
architecten, retailers, industriële bedrijven en ook
voor particulieren.

Bijna Energie Neutraal
Het nieuwe schoolgebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van
ongeveer 1.200 m² en krijgt acht klaslokalen, een speel-/gymnastieklokaal en verscheidene leerpleinen. Er is gekozen voor een
kleinschalig indeling, dit mede omdat de groepen relatief klein zijn.
In het hart van de school komt een atrium. Onder meer door
hoogwaardige isolatie in de buitenschil en zonnepanelen, zowel op
het dak van het hoofdgebouw als op het dak van de berging, wordt
het gebouw Bijna Energie Neutraal. Al met al spreekt Blankestijn
van een mooie opdracht. En dat niet alleen vanwege de
nostalgische band. Ook bouwkundig is de nieuwbouw van de
Ruitenbeekschool voor Kreeft een interessant werk. Vooral de bijna
twee meter lange overstekken vormden een uitdaging. “Daar
hebben we toch wel de nodige engineeringsuren aan besteed.”

S TA A L K O N S T R U K T I E

‘Er is gekozen voor een
kleinschalige indeling’

INFO@VANDEKAMPSTAAL.NL
Mercuriusweg 7
3771 NC Barneveld
Tel. 0342-415 083
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‘Er was sprake
van uitdagend
metselwerk’
Het metselwerk aan de gevels van de nieuwe
Ruitenbeekschool in Lunteren is uitgevoerd door
Boon Metselwerken uit Lunteren. “Een uitdagende

Timmerfabriek De Stroet B.V.
Kauwenhoven 37 - 6741 PW Lunteren
Tel. 0318-483512
info@timmerfabriekdestroet.nl

opdracht,” vertelt William Boon, meewerkend
directeur en eigenaar van dit bedrijf.
“We hebben gepointerd in wildverband op 5
millimeter diepte. Ook hebben we een deel staand
gemetseld en staande steenstrips aangebracht.”
Pointeren, het tegelijkertijd uitkrabben en
doorstrijken van een voeg waardoor een verdiepte
voeg ontstaat met vlakke afgestreken mortel en
voegen overbodig wordt, komt steeds vaker voor.
Maar staand metselen is nog steeds vrij uniek,
vertelt Boon. “Het biedt een mooi effect, het vergt
alleen wat meer werk. Je maakt minder meters op
een dag.”
Groot en klein
Boon Metselwerken is een allround metselbedrijf
met drie vaste krachten en – momenteel – zeven
zzp’ers. Het bedrijf voert zowel metsel- als lijm- en
voegwerk uit. “We doen kleine, maar ook grote
projecten. Dit werk was voor ons een middelgroot
werk.”

Acht trailers hsbbinnenwand
Zowel de hsb-binnenwanden als de houten
binnenkozijnen van de nieuwe Ruitenbeekschool in
Lunteren zijn gemaakt en geleverd door
Timmerfabriek De Stroet, gevestigd in diezelfde
plaats. De hsb-binnenwanden zijn opgebouwd uit
Canadian Lumber Standard (CLS) en osb-platen met
daartussen isolatiemateriaal.
Het gaat om in totaal ongeveer 1.000 m²
binnenwand oftewel acht volle trailers. Voor De
Stroet “een gemiddelde order”, aldus Teus van de
Lagemaat, directeur en eigenaar van de
timmerfabriek. De 56 binnenkozijnen zijn gemaakt
van mahonie volhout en vervolgens blank afgelakt.
Grote vraag
Timmerfabriek De Stroet maakt en levert houten
kozijnen, ramen, deuren en maatwerk. Daarnaast
heeft het bedrijf een eigen hsb-afdeling voor prefab
wanden en kappen. Het FSC-gecertificeerde De
Stroet werkt vooral voor aannemers in de regio. Met
name de vraag naar hsb-wanden en kappen is
momenteel groot, aldus Van de Lagemaat. “We

Barneveldseweg 32, 6741LK Lunteren
06-12860563 info@boonmetselwerken.nl
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kunnen de vraag amper aan.”

Lunteren • Ruitenbeekschool
Het dak is een sheddak, ook wel zaagtanddak genoemd, met ramen aan de noordkant.
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Ruitenbeekschool • Lunteren

Het nieuwe schoolgebouw heeft een
bruto vloeroppervlakte van ongeveer
1.300 m2 en krijgt acht
klaslokalen.
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Lunteren • Ruitenbeekschool

BEN JIJ GEKNIPT VOOR DIT VAK?
GAWERKENBIJ.NL/KREEFT

Opdrachtgever
School met de Bijbel Ruitenbeek, Lunteren
Directie
Van Vliet Bouwmanagement, Barendrecht
Architect
Architectenbureau No Label, Rotterdam
Constructeur
Snetselaar Constructieve Ingenieurs, Ede
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kreeft, Ede
Tegelwerk
Hardeman – Joosten, Ederveen
Metselwerken
Boon Metselwerken, Lunteren
Staalwerk
Van de Kamp Staal, Barneveld
HSB-binnenwanden & houten kozijnen
Timmerfabriek De Stroet, Lunteren
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Dura Vermeer realiseert toekomstgerichte
Onderwijsboulevard MBO Utrecht
Een schoolvoorbeeld van samenwerking

Het totale project omvat
120.000 m².

IndustrieBouw maart 2022 • 131

‘Juist door de goede samenwerking hebben we de
meest optimale resultaten kunnen behalen’

Middels een tenderaanbesteding heeft Dura Vermeer begin 2021 de

opdracht voor het realiseren van de nieuwe Onderwijsboulevard MBO
Utrecht gekregen, een project van ca 32.000 m2 vloeroppervlakte groot.
Projectleider Raymond Kok: “Het is een
groot en ambitieus project, dat in januari
2023 volgens planning wordt opgeleverd.
Het is ook complex, omdat er bestaande
gebouwen zijn én we nieuw bouwen.” Hij
licht toe: “We handhaven enkele bestaande
gebouwen van de onderwijsinstelling die
er al zat, we renoveren enkele bestaande
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gebouwen én we overkoepelen en verbinden alle vijf bestaande en drie nieuwe
gebouwen met een grote binnenstraat van
circa 8 meter hoog, waar leerlingen
flexibele studieplekken in krijgen.”Het
wordt daarmee een multifunctioneel en op
de toekomst gericht modern
onderwijsgebouw. Dura Vermeer is

momenteel met nog twee grote onderwijsinstellingen bezig, vertelt Kok verder. “Het
Keizer Karel College in Amstelveen, en een
deel van de Universiteit Amsterdam. Hier
focussen we voornamelijk op duurzame
renovatie van bestaande gebouwen.”

Duurzaam
Duurzaamheid is leidend bij het werk van
Dura Vermeer. Kok: “Het streven is om het
gebouw gasloos te maken.” Datzelfde geldt
voor het dak. Daar zijn voorbereidingen
getroffen voor zonnepanelen, zodat die, als

Utrecht • Onderwijsboulevard MBO
het eenmaal zo ver is, eenvoudig
aangebracht kunnen worden. Kok: “We
hebben wèl een energiezuinige installatie
aangebracht, om aan te sluiten bij de
andere duurzame voorzieningen en
aanpassingen die we hebben toegepast,
zoals isolatie en dubbel glas.”

Uitdagingen
Tijdens de voorbereidingen kwam Dura
Vermeer asbest tegen. Ook de bestaande
flora en fauna bleek vertraging op te
leveren. Toch verliep het bouwproces tot
nu toe vlot en volgens planning, zegt Kok.
“Dat komt met name doordat we heel
nauw hebben kunnen samenwerken met
de opdrachtgever. Ik denk dat we wel
een schoolvoorbeeld van samenwerking
hebben neergezet. We hebben de meest
optimale resultaten kunnen bereiken, juist
door die samenwerking.”

Faseringen

Doordat de leerlingen tijdens het
bouwproces onderwijs moesten kunnen
blijven krijgen heeft Dura Vermeer met
strakke faseringen gewerkt, legt Kok uit.
“Dat werkte uitstekend. Ze moesten af en
toe van gebouw wisselen, dat wel. En het
leuke is: een aantal van mijn collega’s heeft
vroeger op deze school onderwijs gehad.
Dat geeft extra betrokkenheid van ons bij
het bouwproces. En andersom denk ik dat
er zeker wel wat leerlingen zijn die nu zien
hoe het ‘in het echt’ gaat, en die later bij
ons willen komen werken. Dat zou mooi
zijn.”

Alle zes gebouwen worden
verbonden met een grote
binnenstraat van 8 meter hoog.

Enkele bestaande gebouwen
worden gerenoveerd.

Onderwijsboulevard MBO • Utrecht

Samen bouwen
we de toekomst.
Een veilige, comfortabele en duurzame
leefomgeving voor iedereen. qbuild.nl

Herstelwerkzaamheden aan gevelkozijnen
Gebouw A behoort tot de bestaande bouw van de nieuwe Onderwijsboulevard Utrecht op Kanaleneiland. Om de
kenmerkende stijl intact te laten heeft Dura Vermeer aan hun co-maker QBuild gevraagd om de gevelkozijnen te
herstellen, te voorzien van nieuw isolerende beglazing en nieuw schilderwerk. Tevens past QBuild bestaande
gevelkozijnen aan. Daarnaast heeft QBuild ook het binnenschilderwerk en de beglazing in uitvoering.
“Het is een grote klus voor ons”, zegt operationeel directeur Marcel Rotgans. “We werken al jaren samen met Dura
Vermeer, en dat schakelt gemakkelijk. We hebben deze keer voornamelijk schilderwerk en glas gedaan, maar onze
diensten omvatten totaalonderhoud, mutatieonderhoud, dakwerken, renovatie en E&W installatiewerk.
Deze jarenlange samenwerking met Dura Vermeer heeft ons zeker op een hoger niveau gebracht qua veiligheid en
kwaliteitsborging. We hebben recent voor Dura Vermeer onder andere het renovatiewerk in de Reimerswaalbuurt en
de Pekbuurt in Amsterdam gedaan. Het werk voor de Onderwijsboulevard Utrecht sluit daar mooi op aan.”
QBuild is in 1994 ontstaan uit een samenwerking tussen Dolmans Groep en Riz Bouw. In 2020 werd ook het
Amsterdamse Stiel Groep onderdeel van QBuild. Bij QBuild werken 280 vakspecialisten verdeeld over verschillende
vestigingen door heel Nederland.
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Doordat leerlingen tijdens het bouwproces onderwijs moesten
kunnen blijven krijgen is met strakke faseringen gewerkt.

Onderwijsboulevard MBO • Utrecht

Voor optimale brandveiligheid zijn vlamdichte
en isolerende EI brandschermen geïnstalleerd.

staalbouw
enisbeplating
Flexibiliteit
in staal. Dat
de grote kracht van
Bentstaal. Wij richten ons op de utiliteits- en
IJsselstein
030-6881600
hallenbouw,
in opdracht
van middelgrote en
grote aannemers. Zoals onze projecten laten
zien, denken we in oplossingen en leveren
we maatwerk.
Industrieweg 8 | 3401 MA IJsselstein
030 688 1600 | info@bentstaal.nl

Circa 200 ton aan staal
Op Kanaleneiland in Utrecht wordt momenteel de Onderwijsboulevard gerealiseerd. Het wordt een compleet
nieuwe samenstelling van bestaande onderwijsorganisaties voor MBO-onderwijs. Het staal, ruim 200 ton in
totaal, wordt geleverd door Bentstaal uit IJsselstein.
Algemeen directeur René Roebersen: “De Onderwijsboulevard bestaat uit een aantal gebouwen, zowel
bestaande die gerenoveerd worden als nieuwe, die door een grote binnenstraat worden verbonden en
overkapt. Wij hebben met ons bedrijf al het staal geleverd en gemonteerd voor de binnenstraat en de
gebouwen D, E, S en G.”
Er zijn zowel buiskolommen gebruikt als HEA-profielen en IPE-profielen. “Op de funderingen hebben we de
hoofddraagconstructie gezet, evenals op sommige plaatsen de staalplaatbeton vloeren, kanaalplaten, loopbruggen en stalen platen voor het dak.
Het werk verliep vlot, ondanks de coronaperiode. In nauwe samenwerking met Dura Vermeer en andere
onderaannemers hebben we het voor elkaar gekregen dat we het werk binnen het budget van de klant
hebben kunnen houden, daar zijn we best trots op. Voor ons was het een project van zo’n tien weken bouwtijd.
Het werk aan de Onderwijsboulevard is goed vergelijkbaar met Autoschade Schreuder en Woudenburgse
Drukkerij, een van de vele projecten die Bentstaal recentelijk heeft gerealiseerd.”
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Stöbich Fire
Protection brengt
brandveiligheid op
orde
Op drie essentiële plekken in de nieuwe
Onderwijsboulevard MBO Utrecht heeft Stöbich Fire
Protection vlamdichte en isolerende EI
brandschermen aangebracht.
Richard de Wit, Branch Manager Stöbich Benelux:
“Het gaat om grote doorloopplaatsen zoals een
scholengemeenschap die altijd heeft om leerlingen
gemakkelijk van de ene ruime naar een andere
ruimte te laten lopen: in dit geval openingen van 6
bij 4 meter. Wij hebben hier onze speciale
brandwerende textiele systemen aangebracht
welke zich kenmerken door geringe inbouwmaten.
De brandrolschermen zijn zelfsluitend bij brand.
Hierdoor compartimenteer je de brand in één
ruimte en stijgt de temperatuur in de volgende
ruimte maximaal tot 140 graden, terwijl de ruimte
van de brand zelf wel zo’n 1.100 graden kan
worden. Hierdoor kun je overige
brandcompartimenten veilig ontruimen en beperk
je de schade door brand enorm.”

stoebich.com/nl

WERELDWIJD
MARKTLEIDER
in bouwkundige brandbeveiliging
© Rogier Bos/Stöbich BV

SBS_BNA_Jaarboek_180x132_RZ.indd 1

Betrouwbare bescherming
tegen vlammen en rook
 Uniek design, horizontale brandcompartimentering
 Vrijwel onzichtbare brandscheiding door volledige
integratie in plafond
 Conform EN 1634-1 / CE gecertificeerd
 Engineering, productie,
montage en onderhoud door Stöbich

10.09.2020 12:40:25
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‘Het ziet er allemaal
strak uit’
Alle stukadoorswerkzaamheden van de nieuwe
Onderwijsboulevard MBO Utrecht zijn door het
Amsterdamse Stubowa Afbouwbedrijf uitgevoerd.
Mede-eigenaar Rob van der Wardt: “We werken vaak
in opdracht van Dura Vermeer, daarom vroegen ze
ons vorig jaar ook hiervoor offerte uit te brengen.
Ook dit is weer een hele mooie klus geworden. Het
ziet er allemaal strak uit.”
In elk van de zes onderwijsgebouwen hebben de
mensen van Stubowa Afbouwbedrijf divers
stukadoorswerk verricht. Van der Wardt: “Soms hele
wanden, dan weer op diverse plaatsen specifieke
voorbereidingen voor de tegelzetter of de behanger.
En altijd met versterkende hoekbeschermers, zodat
de wanden lang heel blijven tijdens het gebruik.
Dura had een hele goede regie opgezet waardoor
het werk vlot is verlopen.”
Stubowa Afbouwbedrijf is in 1963 opgericht als
stukadoorsbedrijf door Joop van der Wardt, de vader
van Rob van der Wardt. Vorig jaar op 1 januari nam
Rob het van hem over, samen met Henry Bakker.
Ook de twee zonen en dochter van Rob werken al
in dit familiebedrijf, dat zich in de loop van de jaren
heeft ontwikkeld tot een compleet afbouwbedrijf
dat planmatig, reparatieonderhoud in woningen,
mutatiewoningen en kantoorpanden verricht. Vooral
in Nederland, maar momenteel werken mensen van
Stubowa Afbouwbedrijf ook in Duitsland aan een
vakantiepark.
Stubowa is uw afbouwbedrijf in
Amsterdam en omstreken, welke
haar klanten al sinds 1963 van
vakwerk voorziet. Een
professionele dienstverlening met
een persoonlijk tintje is waar wij
voor staan!

Ottho Heldringstraat 31N
1066 XT Amsterdam

T: 020-4083308
E:info@stubowa.nl
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Opdrachtgever
MBO Utrecht, Utrecht
Bouwmanagement
The Support Factory, Epse
Architect
Ector Hoogstad Architecten, Rotterdam
Installatietechnisch adviseur
Merosch BV, Bodegraven
Honorarium konstrukteur
Pieters Bouwtechniek BV, Delft

Het is pas goed
als het beter is.

Hoofdaannemer
Dura Vermeer, Utrecht
Staalconstructie
Bentstaal, IJsselstein
Elektra-, data installatie
Groen & Aldenkamp Installatie Techniek,
Woerden
Stucwerk
Stubowa, Amsterdam

Adv GATI 93x137mm_staand.indd 1

17-11-2020 14:34

Gevelkozijnen
QBuild, Amsterdam
Brandschermen
Stobich Fire Protection, Wormerveer
Bouwprogramma
Renoveren & uitbreiden met nieuwbouw en
revitaliseren t.b.v. vier scholen voor de centrale
huisvesting
Bouwperiode
Januari 2021 - januari 2023
Bruto vloeroppervlakte
22.250 m2

‘Het streven is om het
gebouw gasloos te maken’
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Vervallen Dokkumse fabriek
krijgt opknapbeurt
Volledig vernieuwd in de oude stijl
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Het vervallen complex
wordt flink onder
handen genomen.
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‘Het is een complex met cultuurhistorische
waarde en een bijzonder verhaal’

S

toere staalconstructies, glazen lichtkappen en grote houten overheaddeuren geven de voormalige fabriekshallen
van de Prins Locatie in Dokkum een rauwe industriële uitstraling. Behoud van die identiteit staat centraal bij de
ingrijpende verbouwing van het vervallen complex. Het oudste gedeelte (uit 1940) wordt als eerste onder handen
genomen door Bouwgroep Dijkstra Draisma en TWA Architecten.
Nabij het centrum van Dokkum ligt het
terrein van de Prinsfabriek. Na de oorlog
startte de innovatieve ondernemer en
avonturier Pier Prins hier een bedrijf in
staalbouw. Zijn onderneming was
succesvol en groeide langzaam uit tot
het omvangrijke complex zoals het er nu
staat. Inmiddels opereert de internationaal
acterende Prins Group vanuit een moderne
productielocatie in Kwintsheul. De fabriek
in Dokkum sloot in 2013 haar deuren.

Ingrepen met eigentijdse materialen
TWA architecten uit Burdaard is al jaren
betrokken bij de herontwikkeling van het
terrein. “Het is een complex met
cultuurhistorische waarde en een bijzonder
verhaal. En het visitekaartje van Dokkum:
als je als toerist de stad komt binnenvaren
is dit terrein het eerste wat je ziet. Nu is
het verloederd en vervallen, het doel is om
de plek nieuw leven in te blazen en in oude
stijl te herstellen”, vertelt
architect Bauke Tuinstra. Vorig jaar startte
de verbouw van het oudste gedeelte van
het complex, bestaande uit een
productiehal van circa 3.000 m² en een
kantoorgedeelte van circa 2.000 m², waarin
vijf afzonderlijke kantoorunits worden
gerealiseerd. “We schonen dit deel op en
vernieuwen het in de oude stijl. Daarvoor
zijn ingrepen met eigentijdse materialen
nodig, zoals het vervangen van houten
kozijnen door antracietgrijze kunststof
kozijnen en het aanbrengen van glazen

Het gebouw is het visitekaartje van
Dokkum: als je de stad komt binnenvaren,
is dit terrein het eerste wat je ziet.
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puien om onverwarmde ruimten geschikt
te maken voor een kantoorfunctie.”

Ruim 3.000 m2 dakherstel
Voor bouwkundig aannemer Bouwgroep
Dijkstra Draisma lag er een flinke opgave.
“Het gebouw was technisch volledig op”,
vertelt uitvoerder Bouw en Onderhoud
Durk van der Zee. “Het dak was zo lek als
een mandje, er moest een nieuwe

betonvloer in en de halmuren moesten
gerestaureerd worden. Ook energetisch lag
er een opgave, we leveren het kantoorgedeelte gasloos en turnkey op.”
Constructief en planningtechnisch was
het dak een groot knelpunt. “We hebben
het hele dak, ruim 3.000 m², verhoogd en
verstevigd om de plaatsing van de
zonnepanelen mogelijk te maken. Dat
moest in verband met de aanvraag van

De rauwe industriële uitstraling
blijft behouden.

subsidies vóór het eind van het jaar klaar
zijn. Niet eenvoudig met de huidige lange
levertijden, maar dankzij de inspanningen
van alle partijen hebben we het binnen
twee maanden weten af te ronden”, aldus
Van der Zee.

Opdrachtgever
De Prins Fabriek BV, Dokkum

Afbouw
Nutma schilders, Metslawier

Sloopwerken en buiten rioleringen
WMR, Rinsumageers

Architect
TWA Architecten, Burdaard

Tegelwerken
Alma Tegelwerk, Kootstertille

Dakbedekkingen
Feenstra dakbedekkingen, Dronryp

Constructeur
Projectmanagement en bouwadvies
H. van Dijk, Damwald

Dak & gevel
Falko dak & wand, Heerenveen

Bouwprogramma
Het oudste deel van de bebouwing
op de oude Prins locatie geschikt
maken voor nieuwe huurders

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma,
Dokkum

Betonwerk
Rocda Vloerenservice, Lemmer

Bouwperiode
Augustus 2021 - april 2022

Installateur
Pranger Rosier, Dokkum
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Tijdloos tegelwerk
voor de Prins Fabriek
Circa 300 m² tegelwerk verricht Alma Tegelwerk
uit Kootstertille in de Prins Fabriek in Dokkum. Het
betreft een aantal toiletgroepen, een spoelkeuken
en twee badkamers. “De wens was om het pand in
oude stijl terug te brengen. Dat gold ook voor het
tegelwerk. We hebben een mooie, kwalitatieve tegel
gebruikt met een tijdloze uitstraling. Het is een
project bij ons in de buurt, lekker dichtbij dus, en
we werken altijd prettig samen met de jongens van
Dijkstra Draisma”, vertelt Fokke Alma.
Vaste pool
De ondernemer richtte zijn bedrijf als pas
twintigjarige in 2006 op en werkt inmiddels met
een vaste pool van veertien tegelzetters. Drie jaar

Âlde Dyk 1 • 9288 XA Kootstertille
Tel. 06-30 90 01 66 • www.tegelwerk-alma.nl

geleden opende hij zijn eigen showroom in
Kootstertille. “We zijn gevestigd in een oude school
uit 1905. Die hebben we opgeknapt en volledig
energieneutraal gemaakt. We wekken onze eigen
stroom op en hebben geen gasaansluiting. We zijn
heel groen bezig, dat vinden we belangrijk.”
Gespecialiseerd in grote projecten
Alma Tegelwerk is gespecialiseerd in grote
projecten, maar werkt met evenveel plezier aan
kleine(re) werken en voor particulieren. Tot hun
opdrachtgevers behoren onder meer
woningcorporaties, winkelketens en
sportcomplexen. Alma Tegelwerk werkt door heel
Nederland.
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Het complex omvat o.a. een
productiehal van circa 3.000 m².

Dokkum • Prins Locatie
Wij verzorgen uw plannen van A T/M Z

Rekenen aan
industrieel erfgoed
Een behoorlijk omvangrijke en complexe
verbouwing als de Prins Fabriek in Dokkum is qua
rekenwerk in goede handen bij Hotze van Dijk. Met
tientallen jaren ervaring als constructeur startte
hij in 2003 zijn eigen adviesbureau onder de naam
Projectmanagement en Bouwadvies H. van Dijk. In
opdracht van De Prins Fabriek B.V. heeft het bureau

Diensten

het constructieve rekenwerk voor de eerste fase

•

Berekenen en schetsen/tekenen van beton-,
staal-, hout-en funderingsconstructies

uitgevoerd.

•

Opname van woningen en utiliteitsbouw bij:
•
Verbouw
•
Aan-en verkoop
•
Schades door brand o.i.d.

Draagkracht
Van Dijk: “Het controleren van de draagkracht van
de constructie in verband met de plaatsing van

G. Postmastrjitte 18
9104 ED Damwâld
0511 - 424347

zonnepanelen met ballast vormde een groot deel
van de opdracht. Het dak was in zeer slechte
conditie: de bestaande beplating moest eraf
worden gehaald, de staalconstructie verstevigd en
het afschot aangepast. Van zo’n oud pand is weinig
tekenwerk beschikbaar, wat het werk complexer
maar ook leuker maakt. Dit soort industrieel
erfgoed projecten doen we vaker, we zijn
bijvoorbeeld ook bezig met de voormalige
zuivelfabriek in Morra-Lioessens.”
Opvolging
De Prinsfabriek is één van de laatste projecten waar
Van Dijk zelf nog bij betrokken is. Hij gaat komende
zomer een duidelijke stap terug doen. Op 1 oktober
2021 heeft hij het estafettestokje overgedragen aan
zijn opvolgers Frans Wiersema en Folkert van der
Velde. Zij gaan verder onder de naam F&F Structural Engineering B.V.
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Bouwen tijdens de groei

Realisatie distributiecentrum in synergie bouwer en huurder
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Het distributiecentrum heeft
een oppervlakte van 48.500 m².
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‘Wij bouwen niet langer op conservatieve wijze,
maar maken een transitie door’

T

erwijl de huurder van het
Montea distributiecentrum op het
LogistiekPark A12 in Waddinxveen
tijdens het bouwproces een stevige
groei doormaakte en de wensen
van de nieuwbouw gaandeweg
veranderden, realiseerde Remmers
Bouwgroep uit Tilburg binnen het
afgesproken tijdsbestek de eerste
fase.
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Het 48.500 m² grote distributiecentrum ligt
aan de Otto Matseweg, direct aan de afslag
van de snelweg A12. Commercieel
directeur Richard Marijnissen: “Het
uitvoeringsontwerp is volledig in eigen
huis geëngineerd en in BIM uitgewerkt. Het
is opgesplitst in twee compartimenten en
volledig voorzien van een sprinklerinstallatie. De circa 1.500 m² grote
kantoren zijn voorzien van een VRVsysteem, dat zowel verwarmt als koelt. De
opwekking vindt plaats door middel van
een warmtepomp, die zijn energie haalt
uit PV-panelen. Het project is duurzaam
ontwikkeld volgens BENG: Bewust Energie
Neutraal Gebouw. Het regenwater dat we
hier opvangen, wordt getransporteerd naar
broeikassen in de naaste omgeving. Op het
dak liggen zonnepanelen, deze maken het
gebouw volledig self-supporting.”

Huurder in flinke groei
HBM Machines B.V., ruim 40 jaar actief in
de metaal- en houtbewerking, tekende
als eerste huurder een huurovereenkomst
voor een periode van tien jaar voor 36.000
m². “Dit bedrijf is in de loop der jaren
uitgegroeid tot één van de grootste in zijn
soort. Het plan voor de bouw hebben we
volledig met hen uitgewerkt. Tijdens de
bouw hebben we telkens op de
veranderende wensen ingespeeld. De
kantoorruimte moest meegroeien en er
waren voortdurend wijzigingen in de
infrastructuur. We hebben elkaar
gedurende de reis van het gebouw hierin

gevonden en binnen het afgesproken
tijdsbestek kunnen opleveren. Nu staan we
voor de ontwikkeling van de tweede fase.”

Bouwer in flinke groei
“Ook ons bedrijf maakt een flinke groei
door; we groeien 25% per jaar. We
kunnen harder en solide groeien als we
meer personeel zouden hebben en zijn dan
ook dringend op zoek naar nieuwe
collega’s. Remmers Bouwgroep is
gespecialiseerd in sport & onderwijs,
wonen & zorg en bedrijfshuisvesting en
heeft daarnaast nog een bedrijfstak
Remmers Projectontwikkeling en een

afdeling service en onderhoud.”

Transitie in bouwaanpak
“Wij bouwen niet langer op conservatieve
wijze, maar maken een transitie door. De
belangrijkste wijziging is dat wij in het
voorstadium meer procesmanagers
inzetten, waardoor later in het traject
minder projectbegeleiding op de bouw zelf
nodig is. Dit principe, dat eerder al bij de
bouw van de sporthal van Erasmus
Universiteit vlekkeloos verliep, heeft ook
voor Mondea Waddinxveen kwalitatief
uitstekend en efficiënt uitgepakt.”

DC Montea • Waddinxveen

Complex Engineering,
Simple Solutions
uw partner voor aluminium
en composiet
gevelbekleding
Schutweg 13E

Het plan voor de bouw is volledig uitgewerkt
met huurder HBM Machines B.V..
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Van ingewikkeld ontwerp naar een eenvoudige
oplossing
Binnen een periode van vijftien weken heeft MBGcs uit Waalwijk begin maart de twee aluminium
composietkaders op de voor- en zijgevel van het Montea distributiecentrum in Waddinxveen aangebracht en
opgeleverd. Peter Verhoofstad vertelt: “Nederland krijgt steeds meer DC’s. Sommigen daarvan zijn ‘dozen’, die
weinig aan de verbeelding overlaten. Daar waar de architect toch meer cachet aan het gebouw wil geven en een
mooi esthetisch resultaat wil neerzetten, komt MBGcs in beeld.
Aluminium composiet gevelplaat
Het distrubutiecentrum van Montea kreeg 750m2 zwarte kaderbekleding van Larson aluminium composiet: een
4mm dikke composietplaat met aan weerszijden een aluminium plaat met een dikte van 0,5mm en daarbinnen
een kunststof kern. Deze platen worden bij onze producent in de juiste vorm gefreesd en daarna op de
achterconstructie verlijmd. Onze kaders zijn als het ware om de vliesgevels heen geplaatst. Dat levert een
prachtig resultaat op.

“Onze kaders zijn als het ware om de
vliesgevels heen geplaatst. Dat levert een
prachtig resultaat op.”

Met onze opdrachtgevers hebben wij een langdurige relatie, niet in de laatste plaats omdat wij onze projecten
van begin tot eind verzorgen. Ons bedrijf is gespecialiseerd in het verfraaien van gevels van grote gebouwen,
variërend van kaders tot aan de totale gevel. Met Remmers Bouwgroep realiseerden wij al meerdere
distributiecentra. Onze slogan “Complex engineering, simple solutions” vertelt precies waar wij voor staan: door
jarenlange ervaring in alle facetten van de gevelbouw zijn wij in staat om het ontwerp van de architect en het
beoogde idee van de opdrachtgever om te zetten in een hoogwaardig eindproduct.”
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VARIO

www.variogate.com | info@haagh-protect
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Het project is duurzaam ontwikkeld volgens
BENG: Bewust Energie Neutraal Gebouw.

Hoogwaardige vloercoatings
direct uitgehard en belastbaar
Ribbstyle is gecertificeerd applicateur van Solidlux Instant
Coating. Aangebracht met de snelheid van het licht.
Al ruim 35 jaar bieden we maatwerkoplossingen
voor ieder project!

www.ribbstyle.com
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Pompen voor optimale brandveiligheid
Pentair uit Winterswijk is het bedrijf achter de pompsets voor de sprinklerinstallatie van het distributiecentrum
van Montea in Waddinxveen.
Martijn Kolsté vertelt: “Vroeger heetten wij Nijhuis Pompen BV. Tegenwoordig zijn we onderdeel van het
Amerikaanse beursgenoteerde concern Pentair. In Nederland staan wij voornamelijk bekend om onze pompen ten
behoeve van brandbeveiliging. ‘We protect your property’ is onze slogan.
In dit project hebben wij voor de sprinklerinstallatie, geïnstalleerd door Hoppenbrouwers Techniek, een tweetal
pompsets geproduceerd. De pompen, die aangedreven worden door dieselmotoren, worden compleet opgebouwd
op een stalen chassis voorzien van brandstoftank, schakelkast en accupakket. De capaciteit van de pompsets
wordt vastgesteld op basis van een hydraulische berekening. De pompen voor dit project leveren 20.000 liter per
minuut bij een druk van 10 bar.
Diverse voorzieningen zorgen ervoor dat de
pompen te allen tijde water leveren op de plek
van de brandhaard en dat de brand geen kans
krijgt zich uit breiden, zodat het pand en
kostbare voorraad gespaard blijven. De
pompen in het Montea distributiecentrum zijn
geselecteerd volgens de regels van NFPA20 en
zijn voorzien van FM goedgekeurde
componenten.
De pompsets en een groot deel van de
componenten wordt geproduceerd bij onze
hoofdvestiging in Winterswijk. We
beschikken over een eigen gieterij, R&D,
engineering, verspaning, assemblage en
proefstand. Naast onze hoofdvestiging in
Winterswijk opereren we met servicevestigingen vanuit Beverwijk, Zevenbergen en
Tynaarlo voor een goede landelijke dekking.
Onze pompsets worden naast distributiecentra
ook ingezet in parkeergarages, ziekenhuizen en
hotels, maar ook bij tankterminals en
boorplatforms wereldwijd.”
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TOTAALOPLOSSINGEN
in brandbluspompen
en systemen
• Van ontwerp tot installatie:
alles onder één dak
• Ontworpen volgens de laatste
internationale normen
• Goede samenwerking met ketenpartners
• Uitgebreid servicenetwerk in heel
Nederland

pentair.com
Pentair | Parallelweg 4 | 7102 DE Winterswijk
+ 31 543 547 474 | info.nijhuis@pentair.com
© 2022 Pentair. All rights reserved.
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Opdrachtgever
Montea Nederland NV, Tilburg
Constructeur
AMB Ingenieurs, Tilburg
Adviseur brandveiligheid
CBRA, Sneek & Schiedam
Hoofdaannemer
Remmers Bouwgroep, Tilburg
Dak-en wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren
Brandbluspompen en systemen
Pentair, Winterswijk
Grondwerk
CTBB, Bergambacht
Aanrijdbeveiliging
Metec, Tiel
Staalconstructie
Reijrink Staalconstructie, Hilvarenbeek
Dockequipment
Loading Systems, Lelystad
Composiet bekleding
MGB Cladding Systems, Waalwijk
Tegelwerk
Tegeltechniek Dekgro, Sliedrecht
Bouwprogramma
Bouwen DC Montea te Waddinxveen
Bouwperiode
Q1 2021 – Q1 2022
Bruto vloeroppervlakte
48.500 m2

‘We hebben elkaar
gedurende de reis van het
gebouw gevonden’
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SYSTEEMBOUW
IN STAAL
UW BOUWPARTNER IN BINNEN- ÉN BUITENLAND!

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.
Systeembouw
Turn-key
Nationaal en internationaal

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP
(0)88 004 93 00

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK

WWW.REMCO.NL

ADVERTEREN?
ZO GAAT UW BOODSCHAP VIRAAL
€ 275,00

Optie 1
1/8 pagina advertentie
1/4 pagina redactie

€ 485,00

Optie 2
1/4 pagina advertentie
1/2 pagina redactie

Optie 3

€ 895,00

1/1 pagina advertentie
1/2 pagina redactie

Ga naar www.industriebouw-online.nl of bel +31(0) 851117890
Voor alle opties geldt:
•
Advertentie in full colour
•
Redactionele ondersteuning door professionele tekstschrijver
•
Advertentie krijgt doorlink naar uw eigen site
•
Specifieke externe links mogelijk in redactioneel artikel

GEVELRECLAME
& LEDSCHERMEN
TURN-KEY
LEVERANCIER
SIZO is een van de grotere signbedrijven 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.

Vlierbaan 11
2908 LE Capelle a/d IJssel
Nederland

Telefoon : 010 31 30 200
info@sizo.nl
www.sizo.nl

