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UW BOUWPARTNER IN BINNENÉN 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.
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Turn-key
Nationaal en internationaal
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Beste lezers,
Mede als gevolg van de verduurzaming groeien bouw
en techniek steeds verder naar elkaar toe. Gebouwen
worden steeds complexer, ook op technisch gebied, wat
ervoor zorgt dat bouwbedrijven en installateurs in een
veel eerder stadium de samenwerking met elkaar
opzoeken. Het is simpelweg noodzakelijk om een
project goed tot een einde te kunnen brengen.
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Ook bij het Feringa Building speelt techniek een
hoofdrol. Bij het nieuwe onderkomen voor de faculteit
Science and Engineering van de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) komen bijna alle technieken op
installatiegebied aan de orde. De in NoordoostNederland toonaangevende installatiebedrijven De
Groot Installatiegroep en Lammerink Installatiegroep
sloegen de handen ineen en richtten speciaal voor het
project een samenwerkingsverband op: De GrootLammerink Installatiecombinatie BV. In nauwe
samenwerking met Ballast Nedam en uiteraard de
bouwdirectie van de RUG wordt het meerjarige project
gerealiseerd.

54

Het nieuwe laboratorium- en kantoorpand dat
investeerder EuroZaken in het Brabantse Zevenbergen
laat bouwen door De Vries en Verburg is eveneens het
vermelden waard. Hier gelden specifieke eisen ten
aanzien van o.a. hygiëne en luchtdichtheid. De lat ligt
hoog want na de opening krijgt het pand een ‘WELLcertificaat Gold’.
Maar er is meer te lezen in deze editie. Bijvoorbeeld
over de forse upgrade die Scholengemeenschap
Winkler Prins in Veendam heeft ondergaan. In krap een
jaar tijd is het project onder regie van Bouwgroep
Dijkstra Draaisma afgerond. En dan is er nog het
fonkelnieuwe appartementencomplex STAAL in het
Havenkwartier van Deventer. Onder vier woonlagen
komt het nieuwe pand van garagebedrijf Bella Macchina
en nog een vijftal bedrijfsunits.
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Veel leesplezier toegewenst!
Cock Penning
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Re-Match • Tiel

Aan de Stegge Twello realiseert
eerste kunstgras-recyclefabriek
van Nederland
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Kiona in ‘t Veld

De locatie in Tiel past qua
bestemming bij de hoogste
milieucategorie, 5, die nodig
is voor dit type fabriek.
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Re-Match • Tiel
Re-Match in Tiel is de eerste kunstgrasrecyclefabriek in ons land.

rollen kunstgras van 2,5 m breed en 80 cm
hoog opgeslagen, met het doel om deze te
gaan recyclen. Het kunstgras wordt straks
door de recycle-machine gescheiden in
vier aparte, zuivere stromen. De recyclaten
worden vervolgens hergebruikt op sportvelden of zijn hoogwaardige secundaire
grondstoffen voor nieuwe producten”

Rekenwerk
De recyclemachine vormde voor het team
van Aan de Stegge nog een mooie
uitdaging. “De machine is op het hoogste
punt twintig meter. De hal is in de basis
veertien meter hoog, maar plaatselijk
dus twintig meter. Dit vergde de nodige
afstemming tussen onze twee
projectmanagers en de machinebouwer.
Op basis van de aangeleverde informatie
konden we door gedegen rekenwerk en
voorbereiding zorgen dat de fundatie en
aansluitingen van de machine op maat
zijn.”

Turn-key aanpak

Met de realisatie van Re-Match in Tiel werd de eerste geavanceerde

kunstgras-recyclefabriek in ons land gebouwd, vertelt Marcel Groothuis,
commercieel projectmanager bij Aan de Stegge Twello. Deze specialist
in bedrijfshuisvesting verzorgde niet alleen het ontwerp, maar ook de
uitvoering van dit project.
Het Deense Re-Match was op zoek naar
een passende locatie in ons land voor een
kunstgras-recyclefabriek. Groothuis licht
toe: “Uiteindelijk koppelden wij dit
bedrijf aan de investeerder, Montea. Zij
hadden een locatie in Tiel die qua
bestemming past bij de hoogste
milieucategorie, 5, die nodig is voor dit
type fabriek. Op basis van onze specs is
een huurcontract afgesloten, waarna wij
de omgevingsvergunning konden indienen.
De klant heeft in samenwerking met
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onderzoeks- en adviesbureau MILON
vervolgens de milieuvergunning ingediend.”

Kwaliteit
In augustus 2021 startte Aan de Stegge
met de werkzaamheden. Uiteindelijk werd
het project half maart 2022 opgeleverd. “Er
is exact gemaakt wat wij hadden
afgesproken. We hebben de kwaliteit die
de klant voor ogen had behaald en het
buitenterrein is nu al in gebruik. Er worden

Waarom Aan de Stegge voor dit project is
gevraagd? “Wij bieden een totaalpakket
vanaf locatiestudie tot en met het bouwen,
het beheren en onderhouden van
gebouwen. Die totale turn-key aanpak is
onze specialiteit. Van de sprinklerinstallatie
tot de vloeren en van de gasaansluitingen
tot de stroomvoorzieningen: wij stemmen
alles op elkaar af. Zo hebben we bij dit
project ook gekeken naar hoe de klant het
bedrijfsproces wil inrichten. Tegelijkertijd
hielden we de wensen van de verhuurder,
Montea, voor ogen. Want aan het einde
van het huurcontract moet ook de
verhuurder een multifunctioneel gebouw
hebben. Daarom bekijken wij een project
ook altijd door de bril van de eigenaar of
investeerder. We hebben al vaker gebouwd
voor Montea en weten exact wat deze
klant vraagt.”

Kavel:
Hal:
Kantoor:
Mezzanine:

ruim 3 hectare
8.520 m2
500 m2
664 m2

Zes docks aan de voorzijde

Tiel • Re-Match
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Re-Match • Tiel

Werkzaamheden
op zettingsgevoelig
terrein
Het grond-, riool-, straat- en asfaltwerk bij
Re-Match in Tiel werd verzorgd door het team van
Kollen BV uit het Gelderse Oene. Eigenaar Wilfred
Kollen vertelt meer over de ins en outs van dit
project.
“We hebben voor dit project het grond-, riool-,
straat- en asfaltwerk verzorgd. Bijzonder aan deze
opdracht is onder meer dat het om een
zettingsgevoelig terrein gaat. Een meter of drie in

Kollen Groep Oene
Postadres

: Ooster Oenerweg 28
8167 PD Oene
Afleveradres : Deventerweg 9
8167 NA Oene
Tel
Mobiel
Fax
e-mail

: 0578-641100
: 06-51158319
: 0578-642703
: info@kollenbv.nl

de grond zit een veenlaag: experts hebben
berekend dat de grond nog twintig centimeter
gaat zakken binnen een jaar. Eigenlijk kunnen we
pas dan definitief asfalteren. We hebben dus nu
slechts een klein deel van het terrein, de
hoognodige wegen, geasfalteerd. De plekken voor
de opslag zijn tijdelijk bedekt met een soort
rubberfolie.”
Snelheid
Ook noemenswaardig is het feit dat elke put in de
straat voorzien is van een filter. “Normaal gesproken zit zeker niet onder elke riooldeksel een filter,
maar hier is daar wel voor gekozen in verband
met de opslag voor de kunstgrasmaterialen op
het terrein. Wij hebben het systeem hiervoor niet
bedacht, maar wel aangelegd.” Het team van Kollen BV werkt geregeld samen met Aan de Stegge.
“Zij zijn echt van de planningen, en die snelheid
hebben wij wel onder de knie!”
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www.kollenbv.nl

Tiel • Re-Match
Aan de voorkant liggen zes docks.

Uw specialist in
staalconstructies

Nieuwbouwproject

Re-Match te Tiel afgerond

Voor Aan de Stegge Twello hebben
wij de engineering, productie
en montage verzorgd voor
het project Re - Match
in Tiel.

Hardeman | van Harten monteerde
in opdracht van Aan de Stegge Twello
15.500 m2 dak- en gevelbeplating voor
een hypermodern kunstgrasrecycling
faciliteit van het Deense bedrijf Re-Match.
Vanwege de hoogte van de recyclingmachines werden er plaatselijk sandwichpanelen gemonteerd van 20 meter hoog.

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

en
dé specialisten wandbeplating
in dak-

www.hardeman-vanharten.nl
Vonderweg 12 . 7468 DC Enter . morsinkconstructie.nl

Volg ons
ook via

LFX

T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl
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Re-Match • Tiel

Installaties om wensen van klant heen
gebouwd
De complete werktuigbouwkundig- , elektronische en beveiligingsinstallatie van Re-Match in Tiel is
gerealiseerd door allround technisch dienstverlener Hoppenbrouwers Techniek. Het project Re-Match is
een samenwerking tussen de drie vestigingen Heesch (W), Breda (E) en Dongen (Beveiliging). Het woord
is aan projectleiders René Kusters van (W) Heesch en Tom Cieremans van (E) Breda.
Bij Hoppenbrouwers Techniek werken medewerkers in
zelfstandige autonome teams. Kusters legt uit: “Dat betekent
dat we als het ware als een kleine BV binnen de grote
Hoppenbrouwers onderneming met landelijk twintig
vestigingen werken. Hierdoor is er veel ondernemerschap in
de teams, zijn er korte lijnen en werken we heel nauw samen
met alle partijen betrokken bij het project. Niet alleen samen
maken we Hoppenbrouwers maar ook samen met alle partners
in de keten zoals Aan de Stegge. Zo werken we al een geruime
tijd nauw samen met Aan de Stegge, en doorlopen we samen
het traject van voorlopig ontwerp tot aan uitvoering. Door de
jarenlange samenwerking bouwen we gezamenlijke kennis op
zodat we faalkosten voorkomen en dit weer een basis is voor
volgende projecten.”
Slim ontwerpen – korte bouwtijd
Kusters: “Wij ontwerpen de installaties altijd om de wensen van de klant heen. Ook voor Re-Match
hebben we aan de hand van een programma van eisen een ontwerp gemaakt. Omdat in het ontwerptraject al veel zaken zijn besproken, hebben we in de uitvoering geen grote wijzigingen meer gehad,
waardoor er sprake was van een korte bouwtijd.”
Alle electric energiezuinige installaties
De klimaatinstallaties zijn gasloos en geplaatst op het dak
van het kantoor. Voor de hal is gebruik gemaakt van een
warmtepomp met een aantal indirect gestookte heaters die
de warmte in de hal afgeven. Kusters vertelt verder: “Voor
het kantoor is gebruikt gemaakt van een VRF-systeem dat
kan koelen, verwarmen en energie kan uitwisselen. Voor het
verversen van de lucht is gebruikt gemaakt van een
luchtbehandelingscentrale met warmtewiel waardoor tachtig
procent van de energie uit de retourlucht teruggewonnen kan
worden, waardoor er energie wordt bespaard.” Cieremans vanuit Breda is verantwoordelijk voor de complete elektronische
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Tiel • Re-Match

Waar de één een
installatie voor een
gebouwbeheersysteem ziet..

... zien wij leerlingen
zich klaarstomen voor
de toekomst.
Waar de één alleen een nieuwe installatie ziet, kijken wij verder, naar de
meerwaarde van die installatie. Voor onze klanten én de maatschappij.
Dat zorgt ervoor dat onze bevlogen teams iedere dag alles op alles zetten
om projecten tot in de perfectie te realiseren. Het is onze passie voor ons
vak die techniek doet: leven!
www.hoppenbrouwerstechniek.nl

installatie en beveiliging. Hij vertelt: “Enkel voor het verwerkingsproces van het kunstgras wordt gas gebruikt.
Verder is het pand volledig elektrisch. Hierdoor hebben we een transformator van 2500 ampère moeten plaatsen om het pand volledig te voorzien van elektra.”
Ledverlichting en domoticasysteem
De gehele hal is voorzien van led lichtlijnen. Het pand is voorzien van een domoticasysteem dat de terreinledverlichting schakelt via de lichtsterktemeter op het dak en de kantoorledverlichting die ook communiceert met
het alarmsysteem. Dit alles is met een touchscreen te bedienen.
Laadpalen
Daarnaast zijn er laadpalen geplaatst voor vier auto’s.
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Re-Match • Tiel

De hal beslaat 8.520 m².
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Tiel • Re-Match

‘Afspraak is
afspraak!’
Bij Re-Match in Tiel verzorgde Van Buren’s
Bouwservice Oss BV (BBO) het kalkzandsteen
lijmwerk in de pompkamer. Een specialistische
klus, waar eigenaar Ferry van Buren graag meer
over vertelt.
Als gespecialiseerde aannemer in kalkzandsteen
verlijmen en metselwerk verzorgt BBO BV
regelmatig dergelijke projecten voor Aan de
Stegge. “Bij Re-Match ging het om de kamer waar
de pomp voor het sprinklersysteem komt te staan.
De gekozen kalkzandsteen lijmblokken hebben
een vellingkant: dit zorgt voor een speels beeld
van de muur.”
Lean planning
In de lean-planning waarmee wordt gewerkt staat
duidelijk wie, wat, wanneer maakt. “Zo stemmen
we onze werkzaamheden op elkaar af, zodat er zo
weinig mogelijk bouwtijdverlies is. Op het moment dat onze ervaren vakmensen aan het lijmen
zijn, kan er in de ruimte niet door andere partijen
worden gewerkt. Maar na het lijmen is dat direct
wel weer mogelijk. Door heldere afspraken vooraf
en duidelijke communicatie in het werk, verloopt
de samenwerking altijd prima. Dat is ook wat ons
typeert: afspraak is afspraak!”
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Experts in
perimeter protection

Bewezen staat van dienst
Heras vervult en overtreft al meer dan 70 jaar de
beveiligingsbehoeften van klanten in heel Europa. Het
is dankzij deze staat van dienst, samen met het blijvend
groeiende vakmanschap van onze medewerkers,
dat wij ons ‘Experts in perimeter protection’ kunnen
noemen.

• Hekwerk
• Toegang en controle
• Detectie
• Geïntegreerde systemen
• Service & Onderhoud

Hekdam 1 | Postbus 30 | 5688 ZG Oirschot | Nederland
+31 499 551 255 | info@heras.nl | heras.nl

835 meter spijlenhekwerk
Heras Nederland werkt geregeld samen met Aan de Stegge. Zo ook voor het project van Re-Match in Tiel. De
Heras-accountmanager legt uit wat de opdracht in dit geval behelst.
Heras Nederland plaatste een spijlenhekwerk rondom het terrein van Re-Match en verzorgde daarnaast nog
twee schuifpoorten. “Dit was voor ons een project van behoorlijke omvang. Het ging in eerste instantie om 650
meter hekwerk. Een deel van het bestaande hekwerk dat werd gedeeld met de buren zou blijven staan. Later
is door Re-Match besloten om ook dat stuk te vervangen. Hierdoor konden onze eigen monteurs nog eens 185
meter Heras-hekwerk zetten.”
Kwaliteit en kennis
Het hekwerk is van het hoogste niveau dat op de markt beschikbaar is, aldus de
accountmanager. “Heras onderscheidt zich door kwaliteit én vakkennis. Onze eigen
uitvoerder gaat altijd voorafgaand aan een project langs om de wensen door te
nemen. Samen wordt de klantvraag op het gebied van beveiliging besproken. Daar
spelen wij op in met onze producten en services. Bij oplevering dragen wij niet
alleen de garantiepapieren over, maar bieden wij ook een voorstel voor service en
onderhoud. Door periodiek onderhoud blijft het hekwerk in topconditie.”
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Tiel • Re-Match

Heras Nederland plaatste o.a. een spijlenhekwerk rondom het terrein van Re-Match.
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Vergrijsde look voor
brandvertragende
houten gevel
Een gesloten gevel met Siberisch lariks voorzien
van een voorvergrijzer: dat is in een notendop wat
Foreco Houtproducten leverde voor het project
van Re-Match in Tiel. Verkoper binnendienst Frank
werkzaamheden toe.
“Aan de hand van de wensen van de opdrachtgever
hebben wij een voorstel gedaan om een gesloten
gevel toe te passen met Siberisch lariks met een
brandvertrager FRX, wat voldoet aan euroklasse B.

Top-Up Amsterdam Architect Lemniskade

Wouterse licht tot in detail het product en de

Brandveilige
houten wanden
én gevels

Wij hebben het hout vervolgens voorzien van een
laagje voorvergrijzer, zodat het al een beetje een
vergrijsde look heeft bij aanvang. In de loop der
tijd gaat het verder vergrijzen, wat zorgt voor een
hele mooie uitstraling van de gevel.”
Gebruiksklaar leveren
Het hout werd door het team van Foreco
gebruiksklaar aangeleverd op de bouwlocatie.
“We hebben het helemaal op lengtematen gekort
en de koppen zijn in onze werkplaats op vijftien
graden afgeschuind, zodat Aan de Stegge de
koppen niet meer hoefde te korten en sealen in
het werk. We hebben goed contact met Aan de
Stegge en werken regelmatig samen. Waarom? We
zijn een goede, betrouwbare speler voor
gevelbekleding. Daarnaast hebben wij de
faciliteiten om het hout brandvertragend te
maken. Voor dit project werkten wij met
FSC gecertificeerd hout, is er geen onderhoud
nodig en krijgt de klant vijftien jaar garantie.”
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Er worden rollen kunstgras van 2,5
m breed en 80 cm hoog opgeslagen.

Tiel • Re-Match

Projectontwikkelaar
Montea Nederland NV, Tilburg
Architect
Montea Nederland NV, Tilburg
Constructeur
JVZ Raadgevend Ingenieursburo BV, Deventer &
Nijmegen
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Aan de Stegge, Twello
Adviseur
Milon BV, Veghel
Gevelbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren
Kalkzandsteen lijmblokken
Van Buren Bouwservice BV, Oss
Afbouw
Murre – de Visser Afbouwsystemen,
Middelburg
Leverancier spijlenhekwerk
Heras Nederland, Oirschot
Civielwerkzaamheden
Kollen BV, Oene
Installateur
Hoppenbrouwers Techniek, Udenhout
Staalconstructie
Morsink Constructie, Enter
Leverancier houtproducten
Foreco Houtproducten, Dalfsen
Bouwprogramma
Bouwen kunstgras-recyclingfabriek met
bedrijfshal, kantoor en mezzanine t.b.v.
Re-Match
Bouwperiode
Augustus 2021 – maart 2022
Bruto vloeroppervlakte
9.700 m2
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Bold • Eindhoven

Het gebouw valt
architectonisch vooral op
door de twee verschillende
bouwvolumes.
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Tekst: Rob Hoegen
Foto’s: Jongen Bouwpartners

Nieuwe allure op oude industrie
Prefab zorgt voor grote tijdwinst
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Bold • Eindhoven

Aan de rand van het centrum van Eindhoven, daar waar Anton Philips

ooit zijn eerste (glas)fabriek bouwde, realiseerde Jongen het eind maart
opgeleverde kantoorgebouw Bold. Zeven verdiepingen openheid en
transparantie, klaar voor de toekomst.
Na de glasfabriek stonden er op deze
locatie ook een laboratorium, ketelhuis
en machinekamer van Philips. Vanaf 2006
maakte de multinational plaats voor een
mix van wonen, cultuur, onderwijs en
werken. In de kantoren van Bold zijn de
eerste vier verdiepingen al verhuurd aan
accountantsbureau BDO. “Hun
medewerkers hebben de bureaus
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inmiddels ingeruimd’, zegt Don Simons,
projectleider bij Jongen en verantwoordelijk voor de bouwkundige kant van het
project.

Prima Samenwerking
Een boeiend project, al was er ook hier
zoals wel vaker tegenslag te overwinnen in
het begin: funderingspalen gaven geen

respons en moesten dus vervangen
worden. Maar de verloren tijd werd in het
vervolgproces ruimschoots goed gemaakt.
Simons noemt de belangrijkste redenen.
“Ten eerste behoorden veel projectpartners tot hetzelfde moederbedrijf,
VolkerWessels. Te beginnen met
opdrachtgever SD&K Vastgoed en Jongen,
maar verder ook Homij (installaties), KWS
(grond- en straatwerk) en Westo (prefab
betonsystemen). Dat we allemaal
onderdeel zijn van dezelfde organisatie
bevordert de onderlinge samenwerking en
het bundelen van kracht natuurlijk.”

Eindhoven • Bold
Ook qua duurzaamheid is het pand state-of-the-art.

Winst door prefab
Een ander belangrijk punt: omdat het
gebouw helemaal in prefab is opgebouwd
stonden de betonnen buitendelen klaar.
Simons: “Bovendien waren ze al voorzien
van glas, waardoor de bouw vrijwel
meteen wind- en waterdicht was en we
heel snel konden starten met het
aanbrengen van de installaties. Omdat de
realisatie van het casco zo
voorspoedig verliep, hebben we de
oorspronkelijk ingeplande 15 dagen per
bouwlaag terug kunnen brengen naar 10,5
dagen. Waarbij het ook meespeelde dat we

in de uitvoering iedere week
consequent een paar keer bij elkaar
kwamen om bijvoorbeeld de afroepen vast
te leggen. Als iedereen weet dat
vrachtwagens bij ons geen halve dag
hoeven te wachten voor ze gelost kunnen
worden, geeft dat vertrouwen en komen
mensen hun afspraken na.”

Toekomstbestendig
En dus staat er nu vlakbij het PSV-stadion
een 10.000 m² groot kantoorgebouw, dat
architectonisch vooral opvalt door de twee
verschillende bouwvolumes (vijf en zeven
lagen), aan elkaar gekoppeld door onder
meer een luxe, open entree over twee

De bouwvolumes worden aan
elkaar gekoppeld door een luxe,
open entree over twee verdiepingen.

verdiepingen. Geheel van deze tijd is het
pand ook qua duurzaamheid state-ofthe-art (Klimaatklasse A) en afgestemd op
mogelijk in de toekomst veranderende
gebruikerswensen. Vlakbij het station,
maar net ver genoeg buiten het echte
centrum voor een beetje auto-luwte. Voor
wie toch met eigen vervoer komt: Bold
beschikt over een kleine 400 parkeerplekken, eerlijk verdeeld over auto’s en
fietsen.
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Ons DNA in elk gebouw
Wij geloven dat toekomstbestendige en comfortabele gebouwen en woningen
belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering en woonomgeving. HOMIJ werkt
aan comfort en duurzaamheid bij verduurzaming, onderhoud, renovatie en
nieuwbouw van gebouwen. We maken bewuste keuzes, zo dragen we met onze
gebouwtechniek bij aan de transitie naar een duurzame samenleving.

www.homij.nl

Op alle verdiepingen zijn klimaatplafonds
toegepast die kunnen verwarmen en koelen.
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‘Alle kantoorruimtes voorzien van
klimaatplafonds: koelen en verwarmen’
Met ruim twintig jaar op de CV-teller bij Homij Technische Installaties beschikt Ronald Driessen over de
nodige ervaring. Maar ook voor hem was kantoor Bold een bijzonder project vertelt hij: “Maatwerk!”
Homij Technische Installaties was bij Bold verantwoordelijk voor het totale elektrotechnische en
werktuigbouwkundige installatietraject. Enthousiast somt hij de interessante projectfeiten op: “We krijgen
voor het gebouw warmte en koude aangeleverd. Het klimaat wordt geregeld door op alle verdiepingen
klimaatplafonds toe te passen die kunnen verwarmen en koelen. Op de begane grond en een gedeelte net
buiten het gebouw voorkomt vloerverwarming koude val. Voor de vier verdiepingen waar BDO inmiddels is
gehuisvest hebben we de huurderswensen meegenomen, zoals extra verlichting, vloerdozen, wcd’s, glazen
kantoorunits en meubels. De vijfde tot en met de zevende verdieping is casco gemaakt, op basis van een
open kantoortuin.”
Klimaateilanden
Elke verdieping heeft een eigen verdeelkast
voor de voedingen. Op de begane grond en
de eerste verdieping zijn de klimaatplafonds
aangebracht (raster van 900x900 mm.) met de
armaturen geïntrigeerd in de bandrasters. Elk
armatuur is voorzien van een aparte
bewegingssensor met daglichtregeling, vertelt
de Homij-projectmanager. “Op de tweede tot en
met de zevende verdieping is het
klimaatplafond in het middengebied en de
gangen voorzien van 900x900-rasters. Aan de
buitenzijde van de kantoorruimtes is hier gekozen voor klimaateilanden, wat betekent dat het plafond daar
zwevend is en je er langs kunt kijken naar de aangebrachte installaties.”
Teamwork
Bold is verder voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Er zijn verschillende type
branddeuren/brandscheidingen met het oog op mogelijke brandoverslag via de buitengevel. “De
kantoorruimtes hebben allemaal een eigen thermostaat voor het regelen van het klimaat, de vergaderruimtes beschikken over een CO2-sensor die op basis van bezetting regelt”, besluit Driessen, toevoegend
dat de samenwerking met Jongen prima is verlopen. “En dat we dit mooie gebouw in zo’n korte tijd hebben
kunnen neerzetten was vooral ook te danken aan een prima stukje teamwork.”
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Het is ongetwijfeld fijn werken in het splinternieuwe kantoorgebouw.
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De gigantische wenteltrappen in de entree
van Bold vormen een mooie eyecatcher.
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Stalen blikvangers
Je kunt er niet omheen, de gigantische
wenteltrappen in de entree van Bold. Zo’n vier
meter breed, bijna 7.500 kilo zwaar torent het
staal 11 meter de hoogte in. Verantwoordelijk

STAAL IS
TIJDLOOS
MOOI

voor het ontwerp, productie en montage:
Hektracon BV. Het bedrijf uit Vorstenbosch
realiseerde in Eindhoven, naast de 3
wenteltrappen, ook de steektrap met bordes bij
de hoofdingang.
De steektrap bij de hoofdingang verbindt in Bold
de begane grond met de eerste verdieping. De
trap – breedte 2.000 mm, verdiepingshoogte
5.000 mm en gewicht 5.000 kg – is ook een
geweldige eyecatcher.

Vlagheideweg 2, 5476 VK Vorstenbosch
T 0412 - 475 257 / www.hektracon.nl

De wenteltrappen koppelen de vier verdiepingen
waarop BDO nu al ‘huis houdt’. Ze werden tijdens
de ruwbouw in één dag het gebouw ingetakeld,
vlak voordat de dakvloeren werden gemonteerd,
vertelt Hektracon-directeur Martijn Kouwenberg.
Van begin tot eind
“Bij dit soort projecten zie je ons vervolgens
een tijdje niet, om tijdens de afbouwfase weer
terug te komen voor het monteren van de glazen
balustrades.” Verder was het volgens hem vooral
veel business as usual. “Juist omdat wij, van de
tekentafel tot het aandraaien van de laatste bout,
bij het hele bouwproces betrokken zijn én de
onderlinge samenwerking met de andere
partners hier uitstekend verliep, konden we alles
goed inplannen en uitwerken.”

IndustrieBouw april 2022 • 27

Bold • Eindhoven

Veel projectpartners behoorden tot hetzelfde moederbedrijf,
wat de onderlinge samenwerking ten goede kwam.
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Opdrachtgever
SDK Vastgoed, Eindhoven
Stedenbouwkundige
West 8 urban design & landscape architecture
BV, Rotterdam
Architect
Kraaijvanger Architects, Rotterdam
Architect
BIM & Beyond, Rotterdam
Hoofdaannemer
Jongen Bouwpartners, Venlo
Installateur
Homij Technische Installaties, Vianen
Stallen trappen & balustrades
Hektracon BV, Vorstenbosch
Bouwprogramma
Bouwen kantoor Bold op de kop van Strijp-S op
de PSV Laan
Bouwperiode
November 2020 – april 2022
Bruto vloeroppervlakte
11.000 m2

“Bold: opvallend,
duurzaam en
toekomstbestendig.”
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Eerst bouwen, dan ingraven!
In perfecte synergie met de omgeving
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Bouwbedrijf Jos Vrolijk/RS Fotografie

De voorzijde van het pand, waar
de enige ingang is, is als het
ware uitgegraven in de grond.
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Over een tijdje is het dak groen begroeid met gras en dan
is het gebouw als het ware opgenomen in de omgeving

In Sommelsdijk, op Goeree Overflakkee, is een opvallend pand verrezen en

vervolgens deels weer ingegraven. Een bijzonder project, uitgevoerd door
hoofdaannemer Bouwbedrijf Jos Vrolijk uit Zevenbergen. Projectleider Davy
van Dalen kijkt er tevreden op terug.

Het Zuid-Hollandse TTW verzamelt data
over onder meer de groei van diverse
gewassen zoals uien, witlof en
bloembollen. Eind april wordt het nieuwe
pand van TTW in Sommelsdijk opgeleverd
dat voor een groot deel uit kantoorruimte
bestaat en ook twee ruimtes heeft voor
agrarische verwerking en agrarische
educatie. “Wat je ziet is een kantoorgebouw met aan de achterzijde een
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vliesgevel over de hele lengte en hoogte
van het gebouw”, aldus Van Dalen. “De
voorzijde, waar de enige ingang is, is als
het ware uitgegraven in de grond. Zo lijkt
het, maar in werkelijkheid hebben we het
pand gebouwd en vervolgens de aarde
erlangs en deels overheen gestort. Over
een tijdje is het dak groen begroeid met
gras en dan is het gebouw als het ware
opgenomen in de omgeving.”

Flexibele indeling
De vliesgevel die over de hele lengte van
het pand loopt, is opgetrokken uit HR++
zonwerende triplebeglazing en is 50 meter
lang. Boven de glazen gevel is een grote
luifel geconstrueerd van 160 m², wat
constructief wat denkwerk opleverde. Ook
de binnenwanden zijn veelal van glas. Voor
de akoestiek in het gebouw zijn deze
bedekt met geluidwerende akoestische
folie. Binnen is de ruimte open gelaten. Uit
de grond komen data- en elektrapunten
zodat de kantoorruimte flexibel ingedeeld
kan worden met mobiele units. De natte
ruimtes bevinden zich in het midden van
het gebouw en links en rechts van de

Dankzij het groen wordt het gebouw over een tijdje mooi geïntegreerd in de omgeving.

Sommelsdijk • TTW
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Titel: 4,5 meter hoge
vliesgevel uit en in
Goeree-Overflakkee

KUNSTSTOF
ALUMINIUM
GLAS

Het nieuwe pand van TTW op GoereeOverflakkee is aan een zijde opgebouwd uit glas.
De vliesgevel, die schuin wegloopt, bestaat uit
smalle en hoge ruiten. Goemaat uit Goedereede
was verantwoordelijk voor de realisatie van de
vliesgevel.
Calculator Gijs Adriaansen: ‘De ruiten zijn 4,5
meter hoog en gemiddeld zo’n 1,2 meter breed.
De hoeken bestaan uit glashoeken zonder
profielen. Voor de installatie hebben we
vliesgevelprofielen gebruikt. Hierdoor verlies je
het minste aan zicht en krijgt het glas dus de

Goedereede • Oud Gastel • Goes

meeste ruimte. De vliesgevel is opgebouwd uit
zonwerende triple beglazing die ervoor zorgt dat
de temperatuur en het werkklimaat aangenaam
blijft.
De calculatie vergde aandacht en de nodige
calculatie, omdat de vliesgevel schuin wegloopt
en een behoorlijke omvang heeft. De vliesgevel
met glazen zijwanden bestaat uit 445m2 glas. In
totaal zijn circa dertig ruiten schuin geplaatst.’
Voor de ingang aan de tegenoverliggende zijde,
leverde en installeerde Goemaat een entreepui.
Beeldbepalend pand
‘Wij hebben locaties in Oud-Gastel, Goes en in
Goedereede, op Goeree-Overflakkee. Dit was een
mooi project voor ons met een opvallend en
beeldbepalend pand in de eigen regio waar we al
heel actief zijn.’

IndustrieBouw april 2022 • 34

Uiteraard komen er ook zonnepanelen op het dak te liggen.

Sommelsdijk • TTW

ingang de agrarische verwerkings- en
educatieruimtes. Vanwege de grond die
tegen en over het gebouw is gestort, zijn
de muren gemaakt van in het werk
gestorte beton, waarvan de naden
ingesmeerd zijn met vloeibare bitumen en

Bekende knooppunten
“We wilden deze bouw heel graag
aannemen, omdat het een opvallend pand
is met een bijzondere uitstraling. Kijk je
bouwtechnisch, dan valt de complexiteit
wel mee. In de bouw zitten verschillende

‘Vanaf de waterkant is het een opvallend
gebouw met binnenkort een prachtig
uitzicht over de bloembollenvelden’
naderhand helemaal zijn geïsoleerd. Ook
zijn de wanden deels met dakbedekking
bekleed om lekkages van water in de grond
tegen te gaan. “Het pand staat op
privéterrein van de eigenaar van TTW. Er
lagen nog geen nutsvoorzieningen, die
hebben wij over een afstand van 200 meter
moeten aanleggen. Op het dak liggen
zonnepanelen en regenwater wordt
opgevangen in bassins en wordt
hergebruikt. Er zijn bronnen geboord en er
is een warmtepomp geïnstalleerd.”

knooppunten, die wij in andere bouwen
al eens getackeld hebben. Het grootste
knooppunt was de luifel die ver oversteekt.
Om deze met aluminium composiet technisch goed en waterdicht te maken vergde
wat reken- en denkwerk. In samenspraak
met de architect hebben we voor aluminium composiet gekozen. Zeker vanaf de
waterkant is het een opvallend gebouw
met binnenkort een prachtig uitzicht over
de bloembollenvelden.”
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Ook de binnenwanden zijn veelal van glas.
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Voor levering & montage van alle glastoepassingen.
• Hardglas wanden & deuren
• Alle isolerende gevelbeglazing-toepassingen
• Structurele/ semi structurele glasgevels
• Beloopbaar glas
• Glas in lood (ook in isolatieglas)
• Glazen U balken Linit/ Profilit
Leerlooierstraat 20 • 4871 EN Etten-Leur • Tel. 076-5038209
Fax. 076-5020592 • E-mail: info@berkglas.nl • www.berkglas.nl

Opdrachtgever
TTW, Oude-Tonge
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Jos Vrolijk, Zevenbergen
Glazen puien binnenzijde
Berkglas BV, Etten-Leur
Aluminium composiet luifel
Facade Company, Erp
Aluminium kozijnen
Goemaat, Goedereede
E- en W-installateur
SAMAN Groep, Zierikzee

INDUSTRIEBOUW | AGRARISCHE BOUW | RENOVATIE

Industrieweg 25, 4762 AE Zevenbergen | www.josvrolijk.nl | 0168-820090
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Feringa Building vereist
efficiënte installatiemethode
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Tekst: Ton van de Laar/Margot Visser
Foto’s: Ballast Nedam & Johan Bosma

De prachtige gevel van het
gebouw valt zeker op.
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‘Zowat alle technieken op
installatiegebied komen aan de orde’

Het Feringa Building verrijst
op het Zernikecomplex van de
Rijksuniversiteit Groningen.

laboratoria. Het gehele pand wordt
aardbevingsbestendig gebouwd.

Gigantische W- en E-installatie

Op het Zernikecomplex van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) wordt

momenteel gebouwd aan het Feringa Building. Het gebouw, genoemd
naar de Groningse Nobelprijswinnaar Ben Feringa, wordt het nieuwe
onderkomen voor de faculteit Science and Engineering. Bouwkundig
aannemer Ballast Nedam realiseert het pand in twee fasen, waarvan de
laatste in 2025 gereed moet zijn. Het biedt dan plaats aan zo’n 1.400
studenten en 850 medewerkers. De Groot-Lammerink Installatiecombinatie
BV verzorgt de door adviesbureau Arcadis ontworpen W- en E-installaties.

Met de bouw van het Feringa Building
onderstreept de Rijksuniversiteit
Groningen haar ambitie om te blijven
bijdragen aan belangrijk internationaal
onderzoek op het gebied van onder meer
chemische engineering, nanotechnologie, materiaalonderzoek en
astronomie. Architect Joost Ector ontwierp
het gebouw in de vorm van drie
geschakelde V-vormen, in totaal 260 meter
lang, 63 meter breed en vijf verdiepingen
hoog. Op 64.000 m² vloeroppervlak is er
naast collegezalen en kantoorruimten
onder meer ruimte voor een restaurant
en onderzoeksruimtes als cleanrooms en
fysische, (bio)chemische en trillingsvrije
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De in Noordoost-Nederland
toonaangevende installatiebedrijven De
Groot Installatiegroep en Lammerink
Installatiegroep richtten speciaal voor het
project een samenwerkingsverband op: De
Groot-Lammerink Installatiecombinatie BV.
Wiljan Eerland is projectdirecteur namens
de combinatie. Hij legt uit wat het werk
inhoudt. “We zijn begonnen in 2020, in
nauwe samenwerking met Ballast Nedam
en de bouwdirectie van de RUG. Tot medio
2026 zullen we druk bezig zijn met het
aanbrengen van heel veel W- en Evoorzieningen, waarbij zowat alle
technieken op installatiegebied aan de
orde komen.” Een opsomming van wat er
straks geïnstalleerd is, spreekt boekdelen:
900 m² zonnepanelen, 23 luchtbehandelingsunits (met een totale
capaciteit van 900.000 m³/h), verwarmingsen koelinstallaties (ieder 5.000 kW), 350 km
databekabeling, 17.000 verlichtingsarmaturen, 45 km elektrakabel en 45 km
leidingwerk voor cv, sanitair en gekoeld
water.

Nieuwe visie op installeren
DOm al die installaties in het gebouw
zonder clashes kwijt te kunnen, maakte
ontwerper Arcadis gebruik van een
BIM-model. Eerland: “Dat was ook wel
nodig, als je kijkt naar wat er allemaal
aangebracht moet worden. Regeltechniek,
verwarming, koeling, sprinkler, sterk- en
zwakstroom, brandmelding, data,
toegangscontrole, inbraak, luchtbehandeling: bijna elke denkbare
techniek is wel aanwezig.” Het werken in

Groningen • Feringa Building

een BIM-model stelde De GrootLammerink in staat om in de uitvoering
een nieuwe visie op installeren toe te
passen. “We noemen het moduleren.
Het realiseren van horizontale eenheden
water- en elektravoerende units, die in
de werkplaats van De Groot in Hengelo
worden geassembleerd tot modules. Die
modules, zeshonderd stuks, worden naar

Groningen gebracht en daar geïnstalleerd
met behulp van een boorrobot. Een heel
efficiënte aanpak, die we daarom ook
hebben gebruikt bij de aanleg van de
hoofdschacht en de bouw van de
techniekruimte op het dak. Die laatste is
vijfhonderd meter lang en bevat
driehonderdvijftig leidingbokken voor de in
Hengelo geprefabriceerde modules.”

Service en Onderhoud
Naast de hoofdopdracht voor het uitvoeren
van de installatiewerkzaamheden t.b.v. het
Feringa project is de installatie combinatie
De Groot-Lammerink BV, na oplevering,
verantwoordelijk voor de totale service en
onderhoud van het gebouw met een
doorlooptijd van 10 jaar.
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Noodstroominstallaties

Uw energievoorziening zorgeloos en 100% beveiligd
Aggregaten
UPS systemen
Besturingssystemen
Datacenters
Service
Foto: NOS Mediapark Hilversum noodstroomaggregaten 2 x 1940 kVA

E-TEC Power Management B.V.
Tel : +31 (0)72-5141040

www.e-tec.nl | info@e-tec.nl

Aggregaten voor Feringa Building vragen om
inventiviteit van E-TEC
E-TEC Power Management is specialist in het ontwerpen, leveren en installeren van noodstroominstallaties, zowel
aggregaten als UPS systemen en alle randapparatuur die daar bij hoort. Ook is het bedrijf specialist in het turn-key
opleveren van datacentra en beschikt het over een eigen serviceafdeling, die alle systemen merk-onafhankelijk
onderhoudt.
Voor Feringa Building levert en installeert E-TEC twee aggregaten van 830 kVA en een van 950 kVA. Een speciale
klus, volgens directeur Frans Vermolen. “Omdat het een gebouw met veel trilling gevoelige apparatuur is, wordt er
een extreem hoge mate van trilling isolatie gevraagd. Nou, als er iets trillingen veroorzaakt is het wel de dieselmotor
van een aggregaat. Dan komt de kennis en kunde van onze organisatie goed van pas om een ontwerp te maken dat
zo min mogelijk trillingen genereert”. Uiteraard werd gekozen voor de op dit vlak meest gunstige aggregaten, maar
er was meer vereist. E-TEC ontwierp een dubbel massa-veersysteem, waarbij de apparaten geplaatst worden op een
separate betonplaat, die op zijn beurt weer wordt afgeveerd op de onderconstructie. Vermolen: “Wij houden ervan
om regelmatig dergelijke uitdagende projecten aan te pakken. Over alles wat je bij zo’n project installeert moet goed
nagedacht worden, voordat je het gaat maken en in bedrijf stelt. Dat is voor ons het leuke aan het Feringa project”.
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Uiteindelijk biedt het Feringa Building plaats aan
zo’n 1.400 studenten en 850 medewerkers.
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Isolatie steeds
belangrijker in de
bouw
BenDit Isolatietechniek BV verzorgt bij het
Feringa Building de isolatie van de technische
installaties inclusief 45 km leidingwerk. Een
gigantische klus, die volgens directeur Eric Bats
van het Groningse bedrijf een paar jaar geleden
niet vanzelfsprekend zou zijn.
“Jarenlang werden nut en noodzaak van isolatie
onderschat”, zegt hij. “Vaak kwam dat pas aan het
einde van een project ter sprake, als er nauwelijks

BenDit Isolatietechniek BV
Al 25 jaar experts in technische isolatie
Voor al uw
isolatieprojecten
Utiliteit
Industrie
Scheepsbouw

BenDit Isolatietechniek B.V. is een gerenommeerd
bedrijf met ca. 65 werknemers en voert voor
diverse opdrachtgevers isolatieprojecten uit in
Noord- en Midden Nederland.

nog budget over was. Nu duurzaamheid en
klimaatdoelen een steeds grotere rol spelen,
komt het isoleren van leidingen en installaties
steeds meer en eerder in beeld. Het is inmiddels

Skagerrak 10 | 9723 JR Groningen
T: 050 - 313 45 20 | info@bendit.nl | www.bendit.nl

geen sluitpost meer op de begroting, ook al
vanwege de huidige ontwikkeling van de
energiekosten. Als ik klanten dan voorreken dat
ze de kosten van isolatie binnen twee jaar
terugverdiend hebben zijn ze snel overtuigd.”

Spraakmakend project
Bats is er trots op om met zijn bedrijf mee te
werken aan het project. “Je hebt soms van die
projecten die je extra graag wilt maken. Voor ons
als Gronings bedrijf was het Groninger Forum
zo’n project en Feringa Building is er ook een.
Een dergelijk spraakmakend project in je eigen
stad, genoemd naar een Nobelprijswinnaar uit je
provincie, daar wil je gewoon bij zijn.”
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Plafondinstallatie LAB ruimte met ventilatorconvector.

Groningen • Feringa Building

Biddle verzorgt
klimaatproducten op
maat
Al in 2017 werd Biddle benaderd door
adviesbureau Arcadis om mee te denken over de
klimatisering van de fysische en biochemische
ONTDEK ALLES WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN.

laboratoria van Feringa Building.

Bij Biddle zijn we er trots op, dat we revolutionaire technologieën
ontwikkelen en deze integreren in onze producten.
Al onze producten zijn ontworpen vanuit het principe van energieefficiëntie. Met de introductie van energie efficiënte regelingen,
kunnen klanten profiteren van verhoogde energiebesparing en een
klimaat ondersteunende innovatie.

Biddle kreeg dit verzoek omdat het in staat is
haar producten aan te passen aan de eisen van
de klant. “Via de sales-afdeling gaat dan de R&D
afdeling aan de slag in samenwerking met de

Adres
Lukasbolwerk 6
3512 JE Utrecht
Nederland
T: +31 (0)85 0869926
E: sales@biddle.nl

fabriek. Die driehoek werkt perfect.” Jeroen
Ephraïm, accountmanager bij de in Kootstertille
(Fr) gevestigde leverancier van klimaatproducten,
vertelt erover: “Zo hebben wij dit project gegund
gekregen op basis van de invulling van
klantspecifieke eisen. Niet alleen die van de
eindgebruiker, maar ook van de installateur.”
Het project is volgens Ephraïm illustratief voor de
werkwijze van Biddle. “Wij zijn eerst een
technisch gedreven bedrijf, daarna sales
gedreven.”
Levering
De levering van Biddle voor Feringa Building
omvat 166 ModulAir units van het type PS, 30
Deco Fan Coil units en 3 SR luchtgordijnen. Die
laatste zijn voor de klimaatscheiding, het
vakgebied waar Biddle algemeen bekend om is.
Ephraïm: “We leveren comfort klimaatscheiding,
zoals hier, maar ook industriële voor bijvoorbeeld
docks en vriescellen. Maar dit project bewijst
weer eens dat we veel meer te bieden hebben.”
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Rekenen aan 1.000
ventilatiekleppen
Nadat ze diverse technische berekeningen hadden
aangeboden voor de nieuwbouw van het Feringa
Building in Groningen kreeg de Heerenveense
vestiging van De Installatiedesk de vraag of ze
ook een engineer konden leveren. Dat kon en dus
startte calculator/engineer Willem Veninga in mei
2020 op locatie met het uitwerken van de
ventilatie in het gebouw.
“In het begin een fulltime baan, nu zit ik er nog
één dag per week. Er zijn 2.200 ruimtes waarvan
800 labruimtes. Die hebben we per ruimte
uitgetekend en -gerekend. In sommige ruimtes
zitten wel veertig kleppen, in totaal gaat het er om
een paar duizend.” Naast de
ventilatieberekeningen verzorgt het adviesbureau
tevens de TO-berekeningen.
De kracht van samen
De Installatiedesk is één van de toonaangevende
reken-, teken- en calculatiebureaus van Nederland.
Sinds een paar jaar vormen ze een (autonoom)
onderdeel van INNAX, dat zich als gebouw
verduurzamer sterk richt op de energietransitie in
Nederland. “Samen kunnen we onze
opdrachtgevers beter bedienen”, aldus Veninga.

De flexibele schil voor de installateur

www.installatiedesk.nl

Abe Lenstra Boulevard 58 | 8448 JB Heerenveen | T:+31 (0)85 06 53 930
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Het gebouw is ontworpen in de vorm van
drie geschakelde V-vormen.

Groningen • Feringa Building

Met meer dan 100.000 duurzame
producten maken wij het mogelijk

De toekomst moet je niet voorspellen maar samen mogelijk maken. Dat is waar Technische
Unie zich sterk voor maakt. Elke dag zetten wij alles op alles om uw uitdaging mogelijk te
maken. Met het beste materiaal.
Met mensen die gaan voor kansrijke ideeën, oplossingen en innovaties. Met opgestroopte
mouwen en een glimlach staan wij klaar. Voor jou, voor iedereen die keihard werkt om
Nederland mooier, slimmer en duurzamer te maken. Wij zijn trots op wat er al is bereikt en wat
wij samen nog gaan bereiken. Maak het mee!

Technische Unie biedt meerwaarde aan de klant
Technische Unie levert voor Feringa Building een groot deel van de verlichting, het sanitair, de bekabeling en het
schakelmateriaal aan installateur De Groot-Lammerink Combinatie. Maar het blijft niet bij leveren alleen, volgens
manager verkoopkantoor Henry Volkerink. “Wij kunnen bestellingen opnemen en de volgende dag leveren,
vierentwintig uur per dag, maar dat kunnen meer groothandels”, zegt hij. “Wij onderscheiden ons door indien
gewenst mee te denken met de klant. Te ontdekken wat de vraag achter de vraag is. Wat is er echt nodig en hoe
www.technischeunie.nl

kunnen wij de klant meerwaarde bieden?”
Bij Feringa Building mondde die betrokkenheid onder meer uit in een lichtplan op maat voor de laboratoria.
Volkerink: “Wij hebben eigen lichtadviseurs in dienst, die indien gewenst een geheel uitgewerkt plan op maat
kunnen maken op basis van de wensen van de klant en de eindgebruiker.” Daarnaast kan Technische Unie ook
onderdelen van de installatie geprefabriceerd aanleveren en ervoor zorgen dat alles in de juiste hoeveelheid, op
de juiste plek en op het juiste tijdstip wordt geleverd. “Zo zorgen we ervoor dat monteurs ook echt aan het
monteren zijn en niet steeds op zoek hoeven naar de spullen of er een eind mee moeten
sjouwen. Efficiënt werken en meerwaarde bieden aan de klant, dat is onze kracht”.
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PeoplePower lost complexe installatiepuzzel op
Feringa Building wordt een van de grootste universiteitsgebouwen van Nederland. Naast kantoren en collegezalen komen er allerlei laboratoria, met onder meer drie kilometer aan labtafels, dertig laserlabs en 450
zuurkasten. Voor de engineering en het vervaardigen van werktekeningen voor de E- en W-installaties riep
installateur De Groot-Lammerink de hulp in van PeoplePower.
Een omvangrijke klus, volgens Arie Trouwborst, projectleider bij PeoplePower. “We leveren heel veel productie in
korte tijd. Honderdtwintig A0-tekeningen per week zijn geen uitzondering. Soms zijn we er met vijftien mensen
tegelijk mee bezig. Gelukkig bezitten we de capaciteit en de flexibiliteit om dat te regelen.”
BIM model
Het is essentieel dat alle E- en W-installaties matchen met die van de overige installateurs en met de
constructie van het gebouw, zeker omdat een groot deel van de installaties in prefab modules wordt
vervaardigd. Dat is een grote en complexe puzzel, daarom wordt gewerkt met een BIM model. PeoplePower
verzorgt de coördinatie daarvan. “Tweewekelijks is er coördinatieoverleg. Daarvoor hebben we een systeem
bedacht waarbij iedere partij de voor hen relevante clashes in beeld krijgt. Zo hebben we, samen met alle andere
partijen, in korte tijd de engineering op een efficiënte manier weten te organiseren.”

BIM installatieontwerp voor
ieder gebouw
Met onze jarenlange ervaring heeft
PeoplePower de kennis en capaciteit
om het complete installatieontwerp
(E/W) voor u uit te werken.
We lossen knelpunten en clashes op en
werken de schetsontwerpen uit tot gecoördineerde modellen. Deze vormen
de basis voor een eff iciënte uitvoering.
Onze BIM professionals ontzorgen u
graag in dit proces.
Wilt u meer weten?
Bel met onze specialisten
(0318) 50 64 46
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Het pand wordt in twee fasen gerealiseerd.

Opdrachtgever
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Groningen
Architect
Ector Hoogstad Architecten BV, Rotterdam
Adviseur installaties
De Installatiedesk, Heerenveen
Projectmanagement
Stevens Van Dijck Bouwmanagers en
Adviseurs, Zoetermeer
Adviseur E en W
Arcadis BV, Amsterdam
Hoofdaannemer
Ballast-Nedam, Nieuwegein
Installateur
De Groot-Lammerink Installatiecombinatie BV,
Ootmarsum
Isolatie
BenDit Isolatietechniek BV, Groningen
Engineering en werktekeningen
PeoplePower, Veenendaal & Bodegraven
Laboratoriuminrichting
Wesemann, Rotterdam
Klimaatoplossingen
Biddle, Utrecht
Lichtplan
Technische Unie
Luchtkussendak
Vector Foiltec GmbH, Bremen (D)
Cleanrooms
Kelvin Reinraumsysteme GmbH
Aluminium vliesgevels, ramen en deuren
Façadis BV, Oldenzaal
Bouwprogramma
Nieuwbouw faculteit Science and Engineering
Bouwperiode
September 2019 – medio 2025
Bruto vloeroppervlakte
64.000 m2
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Gracher biedt het MKB unieke garantieoplossing
Te groot voor het servet, te klein voor het
tafellaken. Middelgrote bedrijven lopen in
de praktijk vaak tegen een muur op als ze
garanties willen afsluiten. Banken achten
de borgstelling vaak te groot in verhouding
tot het werkkapitaal, terwijl verzekeraars
de gevraagde faciliteit vanuit financieel
opzicht juist te klein vinden. Gracher Surety
Nederland biedt in dat geval uitkomst.

Opmerkelijk
Machinebouw- en installatiebedrijven,
olie- en gasleveranciers, aannemers en
constructiebedrijven, ze hebben er
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allemaal mee te maken: garanties. Binnen
het traject van order-ontwikkeling-levering
zijn garanties onmisbaar. Voor een soepele
transactie, maar ook om de continuïteit te
waarborgen. Opmerkelijk dus dat het voor
middelgrote bedrijven, bedrijven met een
omzet tot zo’n 20-30 miljoen Euro, zo lastig
is om risico’s af te dekken.

Banken
Het heeft alles te maken met het feit dat
banken steeds voorzichtiger worden, al
dan niet vanwege (dreigende) regelgeving.
Met de toenemende druk om grotere

buffers aan te houden om uitstaande
leningen en risico’s af te dekken, hebben
banken minder trek om garanties voor
risicovolle projecten te verstrekken. Doen
ze het wel, dan stellen ze de garanties vaak
tegen 100% zekerheid door middel van
blokkades op de liquide middelen. Voor
ondernemers doorgaans geen optie omdat
dit z’n werkkapitaal (te) sterk beperkt.

Verzekeraars
Garanties via de verzekeraar winnen de
laatste jaren steeds meer terrein. Gracher
Surety Nederland heeft veel ervaring met

Amsterdam • Gracher Surety Nederland
bescheiden, projectmatige garanties af te
geven. Voor veel bedrijven een uitkomst.

Win-winsituatie voor alle partijen
Het feit dat Gracher Surety Nederland
mede via hun netwerk van Duitse
verzekeraars bemiddelt, is ook interessant
voor Nederlandse garantieverstrekkers.
Voor banken biedt Gracher Surety
Nederland een goed en veilig alternatief
om hun risico te verminderen, zonder dat
zij hun business naar een concurrerende
bank zien vertrekken. Nederlandse
verzekeraars kunnen op hun beurt onze
bemiddeling inschakelen zodat ze hun
klanten, ook al is de garantieaanvraag
relatief klein, toch van dienst kunnen zijn.
Een win-winsituatie dus voor alle partijen!
het faciliteren van deze garanties. Groot
voordeel is namelijk dat verzekeraars
minder zekerheden vragen. Alleen, in
Nederland is het wel zo dat dit voor
verzekeraars pas interessant is als het gaat
om faciliteiten vanaf +/- 3 miljoen Euro.
Ondernemers die garantiestelling tót dat
bedrag zoeken krijgen dan ook vaak nul op
rekest.

Oplossing
Gracher Surety Nederland heeft echter de
oplossing. Dankzij ons uitgebreide netwerk
van (internationale) garantieverstrekkers,
weten wij als garantiemakelaar óók voor
middelgrote bedrijven de weg te vinden.
Met name in Duitsland waar wij
uitstekende contacten hebben, zijn
verzekeraars welwillender om relatief

Voor verdere informatie kunt u
contact opnemen met Bjorn Beenes:
bjorn.beenes@gracher.nl of bel
+31 21926859

Gracher, uw persoonlijke garantiemakelaar
met wereldwijde connecties

Gracher vindt al 20 jaar garantie- en ﬁnancieringsoplossingen voor de
meest uiteenlopende uitdagingen van bedrijven. Ook uw bedrijf helpen
wij graag verder. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

www.gracher.nl

020 - 888 06 20
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Nieuw Result Laboratorium
in Zevenbergen
Alles op alles voor de eindgebruikers
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Het prachtige pand bestaat
uit vier bouwlagen boven
een parkeerkelder.
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‘De komende jaren loopt er een intern
project onder het motto Van GOED naar GOUD’

In het Brabantse Zevenbergen

realiseert De Vries en Verburg een
laboratorium- en kantoorpand
voor investeerder EuroZaken uit
Maassluis. Na oplevering wordt
het gebouw verhuurd aan Result
Laboratorium, nu nog gevestigd in
Dordrecht.
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Na oplevering wordt het gebouw
verhuurd aan Result Laboratorium.

Wie in Zuidwest Nederland - met name de
regio’s Dordrecht, Gorinchem en Breda door een arts of andere zorgverlener wordt
doorverwezen voor bloed- of DNAonderzoek, komt in de meeste gevallen
terecht bij een Result Lab: een medisch
laboratorium voor klinisch chemisch en
hematologisch onderzoek.

Traditionele constructie, flexibele
indeling
Samen met ontwikkelaar Burgland Real
Estate tuigde De Vries en Verburg de
plannen op, om vervolgens in bouwteam
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
te nemen. Johan van der Velde,
projectleider bij De Vries en Verburg,
noemt het een prachtig pand met een
degelijke, traditionele constructie. “Vier
bouwlagen boven een parkeerkelder. De
constructie is in het werk gestort. Het
gebouw rust op twee liftkernen en een
grid van kolommen. De breedplaatvloeren
zijn vrij in te delen. Een brede tribunetrap
verbindt de entree met de eerste
verdieping. In het gebouw komen flexibel
in te delen kantoor- en laboratoriumruimtes. Ongeveer een derde wordt kantoor,
de rest laboratorium. Dit wordt de nieuwe
hoofdlocatie van Result, dat nu nog

opereert vanuit Dordrecht, Breda en
Gorinchem”

Bijzondere eisen aan lucht, licht,
comfort en hygiëne
Bij de bouw van laboratoria gelden specifieke eisen voor bijvoorbeeld hygiëne en
luchtdichtheid. “De lat ligt hoog”, zegt Van
der Velde. “Na oplevering krijgt het pand
een ‘WELL-certificaat Gold’: dat is geënt
op de gezondheid en het welzijn van de
uiteindelijke gebruikers. De toegepaste
materialen en de afwerking zijn optimaal
afgestemd op voldoende lucht, licht,
comfort en dergelijke voor de mensen die

er straks werken en op bezoek komen.” Dat
alles gebeurde in een complex samenspel
van betrokken partijen om de wensen van
de huurder zo goed mogelijk in het
ontwerp te verwerken.

Uitnodigend
Hoewel de start van de bouw enigszins
vertraagd was door leveringsproblemen en
materiaal schaarste, hoopt Van der Velde
nog steeds in augustus 2022 op te leveren.
“Uiteindelijk staat er dan iets heel moois
en uitnodigends. De grote glazen vliesgevel
aan de Noordzijde is beeldbepalend. De
andere gevels worden voorzien van houten
lamellen. Het dak van het gasloze gebouw
komt vol met zonnepanelen. Inpandig
vallen vooral de grote vide met lichtstraat
op en de podiumtrap tussen de entree en
de kantine.”

Van GOED naar GOUD
Bij De Vries en Verburg geloven ze in lange
termijn relaties, betrokkenheid en
duurzame innovatie. Het bedrijf ontwikkelt
en bouwt met veel aandacht voor
veiligheid, kwaliteit en milieu. Daarnaast
verzorgen ze namens hun opdrachtgevers service en meerjarig onderhoud. “De
komende jaren loopt er een intern project
onder het motto ‘Van GOED naar GOUD’.
Onze medewerkers en partners worden
uitgedaagd te komen met innovaties en
ideeën die bijdragen aan bijvoorbeeld
werkplezier, verdere verbetering van de
onderlinge samenwerking, slimmere
processen en efficiënter werken. Zo hopen
we de waardering van onze
opdrachtgevers en andere stakeholders
– laatst gemeten klanttevredenheid 8,3 –
nog verder te verhogen.”
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www.devriesverburg.

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN
ONDERHOUD

BOUWEN OP KARAKTER

De grote glazen vliesgevel aan
de Noordzijde is beeldbepalend.
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Metal Bouwkonsort
verzorgt dak- en
gevelbeplating
Metal Bouwkonsort B.V. uit Lopik verzorgt en
monteert in Zevenbergen de stalen
dakbeplating en de geïsoleerde
sandwichpanelen van de installatieruimte op het
dak. “Daarnaast gaan wij aan de slag met

Over Renewi

enkelvoudige plankprofielen PZ 40-270 aan de

Renewi denkt anders over
afval en ziet het als een
kans. Met innovatie en
gebruik van de nieuwste
technologie zetten we afval
weer om tot bruikbare
materialen, zoals bouwstoffen, papier, metaal,
plastic, glas, hout, compost en
energie. Op deze manier winnen
we uit het afval van vandaag, de
grondstoffen van morgen.

gevel van het kantoordeel. Dat is inclusief het

Meer weten? Kijk op www.renewi.com

achterliggende regelwerk.”
“Wij zijn al vanaf het begin betrokken bij dit
bouwwerk. De houten lamellen op de gevels
moeten in een bepaald stramien tussen de
beplating passen. Dat hebben we vooraf dus
goed afgestemd met De Vries en Verburg.”
Beeldbepalend pand
Metal Bouwkonsort is een toonaangevend,
landelijk opererend bedrijf in dak- en
gevelbeplating, met een eigen zetterij en eigen
monteurs. “Al meer dan 40 jaar actief. Wij zijn één
van de oudste in onze branche en daar zijn we
best trots op. Bovendien: onze brede kennis en
ervaring is voor veel opdrachtgevers reden om
ons in bouwteam uit te nodigen.”
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Bijzondere maatwerkoplossingen in prefab
beton
Het Apeldoornse Preco is een vaste partner van De Vries en Verburg als het gaat om geprefabriceerde
betonnen elementen. Voor het Result Laboratorium in Zevenbergen leverde Preco de geïsoleerde
buitengevels van de begane grondverdieping.
Projectleider Sven Janssen legt uit: “Dat zijn twee lagen beton met een isolatielaag ertussen. Voor een
deel van deze elementen hebben we, samen met De Vries en Verburg, een bijzondere oplossing
bedacht en uitgevoerd. De betreffende elementen moesten onder een bestaande vloer geplaatst
worden. Normaliter hijs je een prefab element op zijn plek en monteer je. Dat kon nu niet. We hebben
uitsparingen gemaakt aan de bovenzijde zodat de monteurs erbij konden om hun werk te doen.”

“We spelen in op de behoefte van de
klanten en de immer stijgende vraag naar
meer efficiency in de bouw.”
Eigen betonfabriek
Preco is een totaalleverancier van geprefabriceerd beton. “Al of niet constructieve wanden, kolommen,
trappen, vloeren of wat de klant ook maar wil. We produceren het in onze eigen betonfabriek - ook heel
speciaal maatwerk - en leveren het op het juiste moment af op de bouwplaats.”
Hoewel Preco gewend is complete projecten te doen, is het ook interessant om deel te nemen aan een
project als Result Laboratorium, vindt Janssen: “Uiteindelijk maak je samen iets moois dat nog vele
decennia mee kan.”
Ontzorgen
Sinds april 2019 is Preco – voorheen Cervix Beton –
gevestigd in de ultramoderne productielocatie in
Apeldoorn. “We spelen in op de behoefte van de klanten
en de immer stijgende vraag naar meer efficiency in de
bouw. Desgewenst verzorgen we ook de montage, want het
ontzorgen van de klant staat bij ons centraal!”
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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

Deze gevels worden nog voorzien
van houten lamellen.
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Een gebouw om de installaties heen
“In dit gebouw zitten zoveel installatieonderdelen dat we eigenlijk kunnen zeggen dat er een gebouw om de
installaties is heen gezet” aldus de projectleiders bij Evelo. Vanaf het eerste plan is het door Evelo geheel
opnieuw geëngineerd, in 3D ontworpen en verder uitgewerkt. De complete technische installaties worden
volledig door Evelo verzorgd.Luchtbehandeling en bevochtiging, klimaat, sanitaire en perslucht installaties,
riolering en hwa tot aan droge blusleidingen. Maar ook de complete elektrotechnische installatie van de
trafo tot aan de wandcontactdoos en alles wat er tussen zit, met een complete data installatie, een
brandmeld installatie en gasblussing in de server ruimtes, intercom, CCTV en toegangscontrole etc. We
kunnen gerust stellen dat gezien alles wat er in dit gebouw zit inderdaad een hele kluif aan engineering is
om dit erin te krijgen.
60.000m3 verse lucht per uur
Vanaf het Herontwerp ontstonden de uitdagingen. Geen 20 maar 60 duizend m3/h ventileren in hetzelfde
gebouw, in de dezelfde leidingkokers en tussen de dezelfde plafond maten. Met de firma Robatherm werd
gekeken naar de invulling van de luchtbehandelingskasten. Eén met een kruisstroomwisselaar en 1 met een
warmtewiel. De sterke contacten tussen de twee bedrijven kwam in het voordeel uit door gezamenlijk te
kijken naar de oplossingen. De technische afdeling van Robatherm hebben de druk voor hunzelf nog even
wat opgevoerd voor de engineering en hebben in no-time de kasten op papier samen gesteld. Daarna volgt
in deze tijd het vast leggen van de materialen en het assembleren in de fabriek. Die uitdagingen gelden
tegenwoordig voor veel disciplines maar zeker ook voor ventilatoren en regeltechniek. Door het
samenbrengen van partijen heeft Evelo ook hier het ijzer op het juiste moment gesmeed, door het direct te
laten inbouwen van de stoombevochtiging. Robatherm heeft deze uiteindelijk over genomen en direct in de
secties ingebouwd.
TO berekening met alleen maar overschrijdingen
De engineers van Evelo kwamen met het samenstellen van de TO berekeningen tot de conclusie; als we
uitgaan van een leeg pand dan zal dit wel lukken, maar met de interne last is het geen haalbare kaart.
Daardoor is de hulp ingeroepen van Alklima die het merk Mitsubishi Electric vertegenwoordigd. “Een hele
uitdaging om hier in no time alsnog de passende installatie in te maken” aldus Martijn Been,
accountmanager van Aklima. “Maar fijn om mensen van Evelo aan tafel te zitten en middels de korte lijntjes
op papier, met de TO berekening ernaast te sparren over wat de mogelijkheden zijn. We zijn gekomen tot
een ontwerp met VRF systeem in combinatie met een vloerverwarming/koeling systeem middels Ecodans.
Maar dan moeten we de verse lucht ook nog voor koelen of verwarmen, en met die hoeveelheden is dat ook
een beste uitdaging. Met wat raadpleging en kennis van de achterban binnen onze technische afdeling is
ook dit uiteraard gelukt” aldus Martijn, die met veel plezier uitkijkt naar de in bedrijf stelling. De vakkundige
installatie van deze apparatuur ligt bij de gecertificeerde mensen van Evelo zelf, die ook de in bedrijf stelling
grotendeels zelf zullen verzorgen.
Van de trafo tot de wancontactdoos, van de server tot aan ieder apparaat….
Met de volledige her- engineering kwam ook naar voren dat de totale voorziening van elektra ook wel op
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de schop zou gaan. De engineering van deze installaties heeft er ook wel voor gezorgd dat het kantoor van
Evelo in de avonduren wat bemand was. Volgend projectleider John Huijbregts zijn er in korte tijd ook veel
uren engineering in gaan zitten. “De W installateur zit ons steeds in de weg, maar ja dat zijn we dan
toevallig zelf, en maakt het ook wel onze kracht” aldus John, die dit een beetje gekscherend afdoet maar
zeker ook door alle aanpassingen andere tracés moest volgen en verdeelkasten moest wijzigen etc. De
complexiteit van de installaties valt eigenlijk we mee” zegt John, “maar de hoeveelheid in korte tijd is
tegenwoordig wel een uitdaging. Materialen en mensen zijn beide schaars op dit moment, maar we denken
het wel te kunnen redden”. De kilometers aan touwtjes stroomdraden en datakabels die in de kabelgoten
worden getrokken, zijn pas specifiek achteraf te tellen maar de retourhaspels die zich opstapelen schetsen
een beeld dat dit inderdaad vele kilometers zijn.
Zekerheid boven alles
Het is niet alleen een elektrotechnische installatie, maar ook een installatie gedeeltelijk op noodstroom.
Steeds vaker komt het voor dat netwerken van leveranciers plat liggen. Op dit adres kan en mag er geen
stroomuitval plaats vinden want dan is de data van het laboratorium weg en moet het proces van
analyseren opnieuw gestart worden. Daarom is hier gekozen voor een eigen noodstroomvoorziening van
Cat Pon-Power. De diesel generatorset van CAT produceert voor dit adres een betrouwbaar vermogen van
200 kVA bij 50 Hz. “Steeds meer worden deze machines ingezet om de betrouwbaarheid te waarborgen. In

Met zorg en passie voor
installatietechniek
Voor project Iberdeli
heeft Evelo de gehele
E & W installaties verzorgd.

Wilt u meer weten?
Wij staan altijd voor u klaar.
www.evelo.nl | 0168 – 325265 | info@evelo.nl
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combinatie met een UPS garanderen we een betrouwbaarheid op de preferente groepen in het pand.” Aldus
John die gekozen heeft voor dit merk omdat op voorgaande projecten de betrouwbaarheid van dit merk al
meer dan bewezen is.
Een slim gebouw houdt rekening met jouw wensen
Rondom deze berg aan installaties is een gebouw gezet. Maar om deze installaties met elkaar te laten
praten en om te zorgen dat alle installaties functioneren zoals het zou moeten, maar om deze dan ook
allemaal nog in beeld te hebben…. Dat kan niet met een appje en een Ipad Daar heb je een betrouwbare
partij voor nodig die vanaf dg 1 betrokken is bij alle ontwerpen. Het verbaast je misschien, maar bij
Controlution is techniek niet het uitgangspunt. Functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid zijn dat wel! Zij
zijn helemaal thuis in het ontwerpen, maken, implementeren en onderhouden van gebouwbeheersystemen.
Als slimme systeemarchitect houden zij rekening met de wensen en het gebouw. “Het is onze grootste zorg
om verschillende systemen binnen een gebouw te laten samenwerken en elkaar te versterken. Zo krijg je
een gebouw dat comfortabel, veilig, duurzaam en vooral ... functioneel is” aldus Ben van Zon. Hij schoof na
de onderhandelingen zijn “architect” Patrik Schapendonk naar voren die alle informatie voor het systeem
verzamelde en hiervoor op zijn ontwerptafel de complete regeltechnische installatie engineerde. Volgens Ad
Farla, directeur van Evelo, is Controlution al jaren een betrouwbare partner van Evelo en draaien er al vele
systemen met hun regelinstallatie. “Meten is weten, en daarop kunnen sturen. Inzichtelijk maken wat
installaties doen, dat is voornaam. Wij weten ook dat een gebouwbeheersysteem altijd maatwerk is. Met
onze brede kennis en ervaring kunnen wij als gecertificeerd EcoExpert van Schneider Electric de eisen en
wensen vertalen naar een adequate oplossing.” klinkt volmondig uit beide heren van Controlution.

Evelo als totaalinstallateur en als verbinder
Evelo is op dit project de totaal installateur die alle installaties die in dit gebouw zitten geëngineerd heeft
en ook installeert. De kracht van Evelo is ook het verbinden van alle partijen zoals leveranciers en
onderaannemers die bij de installaties betrokken zijn, het gaat hun om het eindproduct. De opdrachtgever
en gebruiker moeten tevreden zijn voor hetgeen ze hebben gekocht. Volgens de mensen van Evelo, van
engineers tot projectleiders maar ook van hulpmonteurs tot technicus, is dit het project waarin zij bewijzen
dat ze waarmaken wat ze beloven. Volgens Ad Farla is het installatie vak zo mooi maar voor leken vaak
onbegrijpelijk, vandaar dat je steeds vaker hun slogan ziet: “Even als techneuten onder elkaar”.
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Het gebouw heeft een degelijke,
traditionele constructie.
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182.000 liter water
op het dak
Soms komt er voor Binder Groenprojecten geen
takje groen kijken bij een project. Dat geldt ook

Snelle, veilige en kwalitatieve parkeer afsluitingen

voor het dak van Result Laboratorium, aldus
Dirko van den Tol: “De Vries en Verburg vroeg ons
om een oplossing voor het bergen van een grote

Baardmeesweg 41 | 3899 XT Zeewolde
info@dbslogipark.nl | www.dbslogipark.nl | T: 088-0667000

hoeveelheid water op eigen terrein.”
“We zijn gaan kijken naar het ontwerp van het
gebouw en de indeling van de daken.
Uiteindelijk adviseerden we om, onder de
zonnepanelen, 1.100 m² aan waterretentieboxen
op het dak te plaatsen. Een eenvoudige
oplossing waarvoor we geen leidingen en bakken
in de volle grond hoeven te leggen. De bakken
worden afgedekt met grind en bergen in totaal
182 kuub water.”
Voormalig familiebedrijf

‘Zo’n speedgate moet
het gewoon altijd
doen’
De toegangstechniek van de parkeerkelder en de
bijbehorende hardware worden verzorgd door
DBS Logipark uit Zeewolde.

Binder bestaat inmiddels meer dan 85 jaar. Het
voormalige familiebedrijf werd in 2019

Dat gebeurt, aldus operationeel directeur Olivier

overgenomen door De Enk Groen en Golf uit

Hensing, in nauw overleg met de

Renkum, maar blijft zelfstandig werken. Liefst in

vastgoedontwikkelaar en de architect . “We

een combi van groen en - bijvoorbeeld -

leveren ook in dit geval maatwerk. Dat gaat

waterberging.

verder dan alleen kleurstelling en maatvoering.
Een specifiek werkje uit de gevel komt terug in
het aluminium van de zes meter brede speedgate
met loopdeur. Zo leveren we naast een prachtig
hekwerk ook een bijdrage aan de totale
uitstraling van een gebouw.”
Betrouwbaarheid en veiligheid zijn belangrijk,
zegt hij: “Pas als zo’n automatische poort dienst
weigert, ervaar je hoe vervelend dat is. Onze
producten moeten het dus gewoon altijd doen.”
Al bijna 35 jaar fabriceert en monteert DBS
Logipark speedgates, draaipoorten en rolhekken
voor bedrijven en particulieren verspreid over
heel Nederland.

BINDER.NL
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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

Durf jij de uitdaging aan?
Werken als constructeur bij de Vries Konstruktieburo B.V.
https://www.vrikon.nl/vacatures/

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

Opdrachtgever
EuroZaken, Maassluis
Ontwikkelaar
Burgland Real Estate, Stolwijk
Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw BV,
Stolwijk
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Staalconstructie
Francken Metaal, Woerden
Constructeur
De Vries Konstruktieburo, Gouda

Installatieadvies
M3E technisch management &
advies, Capelle aan den IJssel
Heiwerkzaamheden
Plomp Funderingstechnieken,
Papekop
Grondwerk
Breure grondwerken, Roosendaal
Prefab betonwanden
Preco, Apeldoorn
Systeembekleding en
gevelbeplating
Metal Bouwkonsort, Lopik

Daktuininrichting
Binder Groenprojecten, Renkum
Parkeersystemen
DBS Logipark, Zeewolde
Bouwprogramma
Nieuwbouw van onderzoekslaboratorium en kantoren
Bouwperiode
Juni 2021 – augustus 2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 5.400 m2 BVO

Installateur
Evelo, Zevenbergen

Na oplevering krijgt het pand een ‘WELL-certificaat Gold
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Onder de vier woonlagen
komt het nieuwe pand van
het garagebedrijf en nog een
vijftal bedrijfsunits.
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Van Norel Bouwgroep

Industrieel wonen in het
Havenkwartier van Deventer
Nieuw appartementencomplex STAAL is aanwinst voor de stad
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Appartementencomplex STAAL is feitelijk
vanuit een historisch besef ontworpen

Op de plaats waar tot voor kort garagebedrijf Bella Macchina stond, wordt momenteel hard gewerkt aan de

realisatie van een fonkelnieuw appartementencomplex. Onder de vier woonlagen komt het nieuwe pand van het
garagebedrijf en nog een vijftal bedrijfsunits. STAAL heet het nieuwe complex in het Havenkwartier van Deventer.
Volgens projectleider Rob Wassink past deze naam perfect bij het industriële ontwerp van de architecten van Buro
Duck uit Voorst.

Wassink is als projectleider namens
hoofdaannemer Van Norel Bouwgroep bij
de bouw van het nieuwe
appartementencomplex in Deventer
betrokken dat in bouwteam is
ontwikkeld. “Ons bouwbedrijf richt zich
zowel op particuliere woningbouw,
kleinschalige seriebouw, scholen en
utiliteitsbouw. Ook werken wij veel voor
overheden en aan Rijksvastgoedprojecten. Wij doen dit project in opdracht
van Havenkwartier Ontwikkeling (HVO).
Wij hebben al vaker voor deze
ontwikkelaar gewerkt. Ook met de
architect zijn wij vanuit eerdere projecten
bekend en dat geldt ook voor bijvoorbeeld
de constructeur, JVZ uit Deventer. Dat
voelt dus vertrouwd en dit heeft zo zijn
voordelen tijdens de werkvoorbereiding en
uitvoering.”

voor het nieuwe complex. Aansluitend is
begonnen met het bouwrijp maken van het
terrein aan de Noordzeestraat. Eind mei of
begin juni staat volgens Wassink de start
van de nieuwbouw gepland. Als alles
volgens plan verloopt kunnen de
bedrijven en bewoners er eind 2023 hun
intrek nemen. Dat het nieuwe complex de
naam STAAL heeft gekregen heeft volgens
de projectleider alles te maken met de
gevelafwerking. “De gevels worden
afgewerkt met panelen van strekmetaal.
Tevens versterken de omlopen,
loopbruggen en hangtrappen de
industriële accenten. Het industriële
ontwerp past straks helemaal bij deze wijk,
waar vroeger noeste havenarbeiders en
stoere vissers en zeelieden hun thuisbasis
hadden.”

Industriële accenten, stoere uitstraling

Oog voor historie met blik op de
toekomst

De eerste fase omvatte het slopen van
het autobedrijf dat plaats moest maken

Appartementencomplex STAAL is dus
feitelijk vanuit een historisch besef

ontworpen, maar daarbij is bij de
bouwkundige en installatietechnische uitwerking zeker nadrukkelijk naar de
toekomst gekeken. Zo is het gebouw
volledig gasloos en duurzaam. “Het gaat
om in totaal 42 appartementen,
waarvan 20 koop en 22 huur.
Warmtepompen verzorgen de verwarming
en koeling van de bedrijfsruimten op de
begane grond en voor alle appartementen
op de verdiepingen. De eigenaren van de
koopappartementen krijgen een eigen
parkeerplek. STAAL is dus straks een even
stoer als duurzaam gebouw waar het
comfortabel wonen is zo pal aan de IJssel
en de oude haven van Hanzestad
Deventer.”

‘STAAL is straks een even stoer als duurzaam gebouw’
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In totaal gaat het om 42 appartementen.
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Gespecialiseerd in het leveren en verwerken van wapeningstaal

Architect kiest met
STAAL voor stoer en
brutaal karakter
Het Havenkwartier in Deventer is van oudsher
een plaats waar noeste arbeiders werken en
wonen. In zo’n omgeving hoort geen moderne

T: 06-51274659
E: info@vanhilstenzoon.nl

wijk met dertien-in-een-dozijn woningen, vond
men bij het Buro Duck. Het architectenbureau
uit Voorst tekende voor het industriële ontwerp
van het appartementencomplex STAAL, dat een
prominente plaats in deze volkswijk bij de oude
haven gaat krijgen.
Ruimte voor wonen, werken en ontmoeten
Het ontwerp van STAAL onderscheidt zich

Solide wapening
essentieel voor
duurzaam bouwen

volgens architect Hendrik Lensink vooral door het
open karakter. “Dat geldt voor zowel de

Van Hilst & Zn is gespecialiseerd in het leveren

bedrijfsruimtes en de parking op de begane

en vlechten van wapeningsstaal voor betonnen

grond als voor de appartementen op de

funderingen en verdiepingsvloeren voor

verdiepingen. Vanuit het centrale bouwdeel zie

woningbouw en utiliteitsbouw. Het bedrijf uit

je buitenom het gebouw dus allemaal omlopen,

Zutphen draagt al jarenlang bij aan solide en

trappen en bruggen. Dat geeft het gebouw iets

duurzame bouwwerken. Zo is het bedrijf van

stoers, maar het biedt bewoners en bezoekers

directeur Patrick van Hilst ook bij de bouw van

ook ruimte om elkaar te ontmoeten. Ook dat

appartementencomplex STAAL in Deventer

sociale karakter is immers iets kenmerkends voor

betrokken.

het Havenkwartier in Deventer.”
Gespecialiseerde betonvlechters
“Zeg nou eerlijk, bij duurzaam bouwen denken
veel mensen niet op de eerste plaats aan
betonwapening. Toch dragen wij als
betonvlechters wel degelijk in hoge mate bij aan
de realisatie van woningen en gebouwen die
gigantisch lang mee moeten gaan. Wij worden
eigenlijk voor alle denkbare bouwprojecten
ingeschakeld, behalve weg- en waterbouw. In het
appartementencomplex in het Havenkwartier in
Deventer gaan wij verdeeld over de fundering
architectuur en bouwkunde
woningen appartementen bedrijfsgebouwen
verbouwingen masterplannen herontwikkeling
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en de diverse verdiepingsvloeren ruim 80 ton
wapeningsstaal verwerken. Het is voor ons zeker
een mooi project”, aldus Van Hilst.
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Infra- en recyclespecialist is onmisbaar bij veel
projecten
De firma Van Werven BV uit Oldebroek is gespecialiseerd in infra en recycling. “Wij worden vanuit onze expertises
vaak tijdens de voorbereiding en bij de afwerking van bouwprojecten betrokken. Dat is ook bij het project STAAL
in Deventer het geval”, vertelt manager Projecten Wilco van Duinen.
Machineverhuur en projectuitvoering
Oorspronkelijk richtte Van Werven zich op de verhuur van grondverzetmachines, kranen, rijplaten en vrachtauto’s.
Later ging het bedrijf zich ook zelf met de uitvoering van projecten bezighouden. “Je moet dan met name
denken aan het slopen van oude gebouwen, bodemsanering, het bouwrijp maken van bouwlocaties, aanleggen
van bestrating en terreininrichting. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het op een milieuvriendelijke en veilige
manier verwijderen, afvoeren en recyclen van het sloop- en bouwafval.”
Betrokkenheid van begin tot eind
Bij STAAL komt veel van de expertise van Van Werven BV van pas. “Wij hebben het oude garagebedrijf op de
bouwlocatie gesloopt. Vervolgens hebben wij de bodem gesaneerd en het perceel bouwrijp gemaakt. Na
afronding van de bouw van het nieuwe autobedrijf, de bedrijfsunits en het appartementencomplex verzorgen wij
de bestrating en terreininrichting rondom het nieuwe complex”, aldus Van Duinen.
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Ontdek het
voordeel van

complete
cascobouw

· Constructieve wanden
· Brandwanden
· Geïsoleerde wanden
· Kolommen
· Balken
· Trappen
· Bordessen
· Balkonplaten
· Kanaalplaatvloeren
· Galerijplaten
· T-elementen
· Specials

Engineering

Productie

Maak kennis met ons op

Levering

Montage

www.preco.nl

Prefab betonelementen versnellen het bouwproces
Preco BV uit Apeldoorn is gespecialiseerd in het produceren en leveren van prefab betonelementen voor met name
de utiliteitsbouw en hoogbouwprojecten. In de laatste categorie valt het project STAAL in Deventer. Ook bij dat
nieuwe appartementencomplex wordt gebruik gemaakt van de expertise van Preco.
Opmars van prefab bouw
“Prefab bouwen heeft om meerdere redenen een enorme vlucht genomen”, vertelt projectleider Gilian van Lith. “Het
verkort de bouwtijd en je bent veel minder weersafhankelijk bij de uitvoering op de bouwlocaties. Bovendien heb
je minder vaklieden op de bouwplaats nodig omdat veel prefab bouwdelen kant-en-klaar aankomen. Ook dat is
met het huidige personeelstekort in de bouw wel een groot voordeel. Als laatste scheelt prefabricage ook nog eens
in de bouwkosten, dat is immers een optelsom van de genoemde factoren.”
Solide betonwerk
Voor het appartementencomplex in het Havenkwartier in Deventer levert Preco de prefab betonnen kolommen,
wanden en trappen naar de kelder. “We doen dat bij dit project in opdracht van Van Norel Bouwgroep. Naast de
stalen hoofddraagconstructie dragen onze prefab betonelementen ook bij dit complex bij aan de stevigheid en
homogeniteit van de cascobouw”, aldus de projectleider.
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Constructeur voelt
zich thuis bij project
STAAL
De firma Tasche Staalbouw BV en Tasche Stalen
Trappen BV uit Albergen is naar eigen zeggen
‘ijzersterk in staal’. Dat het bedrijf, dat
gespecialiseerd is in engineering, levering en
montage van onder meer staalconstructies,
ballustraden, bordessen en hekken, bij het project
STAAL in Deventer betrokken is, kan dus haast
geen toeval zijn.
Stalen draagconstructie
Tasche Staalbouw richt zich volgens
projectleider Coen Wesselink op zowel kleine als
grotere staalbouwprojecten en alles wat daar
tussen zit. “Bij de bouw van het appartementencomplex met bedrijfsunits in Deventer verwerken
wij in totaal zo’n 130 ton staal. Het betreft hier
zowel de draagconstructie voor de cascobouw
alsmede het staal dat wij verwerken in de
trappen, loopbruggen, ballustraden en balkons.
Vanuit Tasche Staalbouw begeleid ik de hoofddraagconstructie werkzaamheden. Mijn collega
Robert Zegger is als projectleider van Tasche
Stalen Trappen verantwoordelijk voor de trappen,
traphekken en dergelijke.”
Stalen trappen, loopbruggen en bal(l)ustraden
Dat opdrachtgevers graag met Tasche
Staalbouw en Tasche Stalen Trappen
samenwerken heeft volgens Robert Zegger veel
te maken met de veelzijdigheid, de kwaliteit van
het werk en flexibiliteit bij de uitvoering. “Het
is handig dat wij het complete plaatje kunnen
verzorgen. Onze trappen, loopbruggen, balkons
en ballustraden moeten natuurlijk naadloos
aansluiten op de stalen draagconstructie. Die
afstemming is toch net iets eenvoudiger als dat
allemaal door één partij gedaan wordt.”
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Industrieweg 10 - 7418 CE DEVENTER
www.mulderinstallatietechniek.nl

Het ontwerp van STAAL onderscheidt zich door het open karakter.
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Appartementencomplex STAAL krijgt luxe
installatie
Voor de medewerkers van Mulder Installatietechniek en zusterbedrijf Baderie Mulder is het project STAAL in
het Havenkwartier in Deventer een echte thuiswedstrijd. Beide bedrijven liggen hemelsbreed slechts op zo’n
300 meter van de bouwlocatie. “Het is bovendien een project waar de expertises van beide bedrijven prima
van pas komen”, vertelt mede-eigenaar Chris Mulder.
Oog voor duurzaamheid en comfort
Mulder Installatietechniek verzorgt in opdracht van hoofdaannemer Bouwbedrijf Van Norel, de complete
E- en W-installatie voor zowel de 42 appartementen als de bedrijfsruimtes op de begane grond. “Het
gebouw heeft geen aardgasaansluiting en elk appartement krijgt een eigen warmtepomp en
warmte-terugwinunit voor de luchtbehandeling en ventilatie.
Tevens worden alle gezamenlijk ruimten, zoals de trappenhuizen, loopbruggen en gevels voorzien van
Ledverlichting met schermerschakeling en bewegingssensoren. De stroom voor het complex wordt deels
opgewekt door de ruim 90 zonnepanelen die we op het dak gaan leggen. Daarnaast omvat de technische
installatie ook een intercomsysteem, droge blusleiding en datanetwerk.”

‘De bewoners kunnen in onze showroom zelf
hun voorkeuren voor de wand-en vloertegels en
het sanitair kenbaar maken’
High-end badkamer en sanitair
Mulder Installatietechniek is dus verantwoordelijk voor de complete E- en W-installatie. Daarnaast verzorgt
Baderie Mulder het ontwerp, de technische uitwerking, ondersteuning en de levering van tegels en sanitair
voor de badkamers van alle koopappartementen.
“De bewoners kunnen in onze showroom zelf hun voorkeuren voor de wand- en vloertegels en het sanitair
kenbaar maken. Op basis daarvan maken wij dan een passend ontwerp. Dat wordt een high-end
afwerkingsniveau waar de bewoners jarenlang plezier van gaan hebben. STAAL is echt een aanwinst voor
Deventer, daar ben ik van overtuigd.”
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‘Bij de bouwkundige en installatietechnische
uitwerking is nadrukkelijk naar de toekomst
gekeken’

Opdrachtgever
Havenkwartier Ontwikkeling BV,
Deventer
Constructeur
JVZ Ingenieurs, Deventer
Adviseur
Deerns, Den Haag
Architect
Buro Duck, Voorst
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Norel, Epe
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Installateur
Mulder Installatietechniek BV,
Deventer
Betonwapening
Wapeningscentrale van Hilst & Zn,
Zutphen
Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen
Infra & recycling
Van Werven Infra BV, Oldenbroek
Betonwerk fundering
Keijzer Nederland Betonwerken,
Zutphen

Prefab beton wanden & trappen
Preco, Apeldoorn
Stalen gevelbekleding
Rometa Metaalproducten BV, Uden
Bouwprogramma
Bouwen industriële
woningen in het Havenkwartier
Bouwperiode
Eind mei 2022 - eind 2023

Bouwen aan
de toekomst
Van Norel Bouwgroep is een familiebedrijf.
Het bouwen zit ons in het bloed:
•

nieuwbouw

•

verbouw en renovatie

•

klein en groot onderhoud

•

utiliteitsbouw

•

turnkey projecten (Design & Construct)

•

projectontwikkeling

0578 615 311
contact@vannorel.nl
Volg ons op:

www.vannorel.nl

Dipaq • Papendrecht

Veiligheidsslagboomhekken Dipaq: Safety first
Arsenius Bouwmaterialen heeft Dipaq
BV gevraagd om de slagboomhekken te
leveren voor het nieuwe gebouw dat de
Rotterdamse groothandel onlangs betrok.
Dat stelt de medewerkers van Arsenius in
staat om veilig op de verdiepingsvloeren te
werken.

boomhek. Diepstraten: “Hoewel we de
hekken al hebben geïnstalleerd in
warehouses van grote bedrijven als BASF,
AKZO, Aviko, Zeeman en The Greenery is
deze oplossing om pallets met product
verticaal te verplaatsen, in de markt nog
relatief onbekend.”

Dipaq Safety Products staat in de
industriële en logistieke wereld vooral
bekend om haar veiligheidsdoorlaatinrichtingen en kantelhekken. Dipaqdirecteur Patrick Diepstraten legde in
Industriebouw aan de hand van
aansprekende projecten al eerder uit
waarom de veiligheidsoplossingen van
het Papendrechtse bedrijf perfect zijn om
onveilige situaties op de werkvloer te
voorkomen. In het nieuwe pand van
Arsenius gaat een relatief nieuwe Dipaqinnovatie voor veiligheid in de magazijnen
zorgen, namelijk het veiligheidsslag-

Ruimte benut
Het vijftien meter hoge Arsenius-pand
bestaat uit twee bouwlagen: de pallets
met bouwmaterialen moeten hiertussen in
hoogte verplaatst worden. “Ook hier heb je
dus tussen de verdiepingen te maken met
open verbindingen van waaruit mensen of
materialen naar beneden kunnen vallen.
Al beschikken ze in Rotterdam wel over
brandwerende deuren en rolluiken die
de open verbindingen in principe kunnen
afsluiten. In principe, want wanneer de
deuren en luiken wél geopend zijn ontstaat
een valgevaarlijke situatie. Of het is zoals

bij veel andere bedrijven, waar valgevaarlijke verbindingen worden ‘afgedicht’ met
een provisorisch aangebrachte ketting of
leuning. Voor een veiliger verticale doorstroom van goederen is het beter om te
kiezen voor één van de kantelhekken die
wij ook leveren, of - zoals in dit geval - een
slagboomhek.”

TÜV-certificering
Bij de Rotterdamse bouwmaterialengroothandel installeerde Dipaq vier
slagboomhekken. Terwijl hij poseert
voor de foto’s elders op deze pagina
demonstreert Diepstraten de werking.
“Een speciale overbrenging tussen de
slagbomen zorgt ervoor dat wanneer de
slagboom op de binnenvloer open staat,
de andere slagboom aan de buitenkant
van de opening altijd dicht is. En vice
versa. Hierdoor kan onmogelijk een open
verbinding ontstaan. Een ander punt is dat
de hoogte van de palletlast altijd afhangt
van de afmetingen van de laad-/losruimte.
Bij een veiligheidskantelhek is de hoogte
van de palletlast beperkt tot maximaal 2,5
meter. Een belangrijk voordeel van een
slagboomhek is dat je gebruik kunt maken
van de volledige beschikbare ruimte omdat
je aan de bovenkant geen beperking hebt.
Bij Arsenius was dat 4 meter breed en 3,5
meter hoog. Dat scheelt nogal! En last but
not least zijn slagboomhekken ook ideaal
als de manoeuvreerruimte ergens beperkt
is en er getakeld wordt met behulp van
een bovenloopkraan.” Diepstraten vult nog
aan dat alle Dipaq-doorlaatinrichtingen beschikken over TÜV-certificering. Deze staat
garant voor een veilig transport en veilige
afhandeling van pallets. “En, zoals het ook
bij dit project het geval was: we zorgen niet
alleen voor de vakkundige installatie van
de slagboomhekken - een specialistische
klus - maar ook voor een voor-advies op
maat en een goeie service achteraf.”
Achter een onbeveiligde deur of rolluik
kan een open doorgang op hoogte voor
vervelende bedrijfsongevallen zorgen.
Een slagboomhek voorkomt dat.
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Kantelhekken &
doorlaatinrichtingen

Dipaq kantelhekken en doorlaatinrichtingen zijn speciaal ontworpen
vanuit preventief oogpunt. Kantelhekken zorgen voor een veilige doorstroom van pallets naar entresols, bordessen en tussenverdiepingen.
Dipaq Tüv gecertificeerde kantelhekken gerandeert een veilige en
gebruikvriendelijke oplossing voor verticale verplaatsing van pallets.
Matena 13 | 3356 LG Papendrecht | 078-842 47 16 | info@dipaq.nl
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Uniek ontwerp voor nieuwbouw
Piguillet & Zonen
Knap staaltje werk van bouwcombinatie Hercuton/Remco Ruimtebouw
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Foto’s: Kiona in ‘t Veld

De bedrijfshal is bekleed met
zwartgrijze sandwichpanelen.
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‘De uitdaging zat vooral in de strenge welstandseisen
voorkomend uit het beeldkwaliteitsplan’

Om verder te kunnen groeien wilde familiebedrijf Piguillet & Zonen -

een specialist in verduurzaming, reiniging en optimalisatie van
klimaat- en waterinstallaties - een nieuw bedrijfspand realiseren. Vlak voor
de bouwvak in 2021 werd onder regie van bouwcombinatie Hercuton/
Remco Ruimtebouw begonnen met de bouw. In maart jl. werd het
splinternieuwe, all-electric gebouw op bedrijventerrein Oudeland in Berkel
en Rodenrijs turn-key opgeleverd.
“Piguillet & Zonen was al in gesprek met
een andere aannemer toen ze ons
benaderden”, vertelt Ron Drijver,
commercieel manager bij Hercuton. “Ze
waren op zoek naar een partij die met hen
meedacht, innovatief en oplossingsgericht.
Tijdens het eerste intakegesprek en tijdens
een bezoek aan de bestaande locatie heb ik
de behoeften geanalyseerd. Onze architect
Mark Hardy heeft deze vervolgens vertaald
in een prachtig ontwerp. Het is dit ontwerp
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dat hen, samen met onze projectmatige
manier van werken én onze integrale
aanpak, uiteindelijk ertoe heeft bewogen
voor ons te kiezen.”

Strenge welstandseisen
“De uitdaging zat vooral in de strenge
welstandseisen, voortkomend uit het
beeldkwaliteitsplan, o.a. als het gaat om
de positionering van het gebouw, en het
gebruik van kleuren en materialen”, vult

Mark Hardy, architect bij Hercuton, aan.
“Mede vanwege de ligging nabij een grote
verkeersader streeft de gemeente een
hoogwaardige uitstraling na. Zo wordt
voorgeschreven dat 70% van de
voorgevelrooilijn bebouwd moet zijn.
Daarnaast moet het gebouw zowel links
als rechts vijf meter vrij staan van de
erfgrenzen. Het kavel is ook nog eens vrij
smal, dus we konden alleen op
verdiepingsniveau voldoen aan de 70%-eis.
Dat is meteen bepalend geweest voor het
ontwerp, wat uiteindelijk heeft
geresulteerd in één van mijn mooiste
ontwerpen.”

In het oog springend ontwerp
Geïnspireerd door een ander project - het
nieuwe hoofdkantoor van Bouwend
Nederland in Zoetermeer - is gekozen voor
twee in elkaar grijpende volumes. “Het

Lansingerland • Piguillet
Mede vanwege de ligging heeft het gebouw
een hoogwaardige uitstraling gekregen.

Piguillet • Lansingerland

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
Nijborg 9 | 3927 DA Renswoude | Tel: 0318 - 57 31 00 | info@staalbouw-cluistra.nl

De winkelhaak wordt gedragen door een verdiepingshoge
vakwerkconstructie achter een glazen pui.
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liggende volume is de bedrijfshal, het drielaagse kantoor
kraagt daar in een L-vorm, als een winkelhaak, overheen. En
het is niet alleen een L, maar ook een gekantelde P (van
Piguillet)”, vervolgt Hardy. “De winkelhaak wordt gedragen
door een verdiepingshoge vakwerkconstructie achter een
glazen pui en heeft een exclusieve gevelafwerking gekregen
met een antracietgrijze natuursteentegel. De bedrijfshal is
bekleed met zwartgrijze sandwichpanelen. De kleuren zijn
ton-sur-ton op elkaar afgestemd voor rust en eenheid. De
grote oversteek van zes meter wordt voorzien van
downlighters waardoor het overstek lijkt te zweven. Rondom
de entreedeur komt, om deze te accentueren, een houten
kader met een materiaal en kleur die afsteken tegen de
overwegend donkere kleuren. Overigens is het plafond van
het kantoor op de tweede verdieping van binnen zwart
gespoten zodat dit niet afleidt.”

Verwachtingen meer dan waargemaakt
Een andere bijzonderheid is de showroom met verschillende
luchtbehandelingsinstallaties op een gedeelte van het dak.
Hardy: “De klant was vanaf het begin enthousiast over het
opvallende ontwerp. De uitvoering is verder ook zeer
voorspoedig verlopen.” Ook Drijver is trots op het
eindresultaat: “De klant is er ontzettend blij mee en ik hoor
ook zeer positieve reacties van omwonenden. In de loop der
tijd bouw je een vertrouwensband op met elkaar, maar je
moet de verwachtingen dan nog wel waarmaken. Dat is hier
heel goed gelukt.”

‘Er is gekozen voor twee in
elkaar grijpende volumes’
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Monumentale metamorfose
Revitalisatie maakt Stadhuis Groningen weer toekomstbestendig
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Foto’s: Rottinghuis Aannemingsbedrijf

Het rijksmonument
uit 1810 heeft een
metamorfose ondergaan.
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Het stadhuis is voorzien van een nieuwe raadszaal.

Vanwege de complexiteit van het project
zijn er veel partijen bij betrokken

Groningen kan weer trots zijn op haar stadhuis aan de Grote Markt.
‘Het loopt tot
op heden goed,
de
opdrachtgever
is zeer tevreden
over het
resultaat en de
samenwerking’

Tijdens de coronacrisis onderging het rijksmonument uit 1810 een
ingrijpende verbouwing, zowel bouwkundig en energetisch als esthetisch.
In mei levert Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf de vernieuwbouw voor
Gemeente Groningen op.

Het Groninger stadhuis was bouwkundig
verouderd en voldeed met energielabel G
niet aan de huidige duurzaamheidseisen.
Bovendien pasten de functionele en
praktische indeling niet bij de actuele
gebruikerswensen. Daarom schreef
Gemeente Groningen een aanbesteding uit
om het rijksmonument door een historisch
verantwoorde revitalisering weer voor
decennia functioneel, energiezuinig en
representatief te maken.

Drone inspectie
Om de monumentale kwaliteit en
duurzaamheid van het stadhuis te kunnen
borgen, schreef Rottinghuis’
Aannemingsbedrijf B.V. uit Groningen als
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hoofdaannemer in met restauratiespecialist De Bonth van Hulten B.V. uit
Nieuwkuijk. “In de tenderfase
presenteerden we onze visie op deze
opgave aan de hand van 3D animaties.
Met een drone is de hele gevel in kaart
gebracht”, vertelt projectleider Marc Staal.
“Zo toonden we de opdrachtgever de
exacte onderhoudsstatus van met name
voeg- en schilderwerk. Ook lieten we met
3D animaties zien hoe we bouwvolgorde
voor de nieuwe raadszaal en het nieuwe
dak wilden realiseren.”

Energielabel A+++
Rottinghuis voerde de revitalisatie
gefaseerd uit. Na het strippen van delen

Groningen • Stadhuis

van het interieur kon HOMIJ Technische
Installaties B.V. uit Groningen nieuwe e- en
w-installaties aanbrengen. “Warmtepompen met warmte/koude-opslag zorgen
voor de verwarming en gehamerd HR+
glas combineert energiebesparing met een
monumentale uitstraling.” Vervolgens zijn
de oude panelen en ornamenten teruggeplaatst en hersteld. “Met behoud van de
historische kwaliteit heeft het stadhuis nu
energielabel A+++.”

Staalconstructie
Bouwkundig was vooral het realiseren van
de nieuwe raadszaal op de derde

verdieping en de nieuwe burgerzaal
ingrijpend. Daarvoor is het glazen dak
boven het atrium vervangen door een
stalen constructie. Een logistiek en
bouwkundig huzarenstukje. Via tijdelijke
openingen in de kapconstructie zijn stalen
draagbalken met een kraan aangevoerd.
“Door de bestaande overkapping zo lang
mogelijk in stand te houden en te
combineren met tijdelijke voorzieningen
voorkwamen we lekkages en aantasting
van het historische interieur.”

Vertrouwen

zijn er veel partijen bij betrokken.
Rottinghuis zorgt samen met Gemeente
Groningen voor de coördinatie. “In zo’n
oud gebouw kom je onvoorziene zaken
tegen en moet je continu met elkaar
schakelen om beslissingen te nemen. Om
de planning zo min mogelijk te vertragen,
volgen we een gezamenlijke, praktische
aanpak. Door vooraf goede afspraken te
maken die je achteraf correct onderbouwt,
win je vertrouwen en sta je niet stil. Dat
loopt tot op heden goed, de opdrachtgever
is zeer tevreden over het resultaat en de
samenwerking.”

Vanwege de complexiteit van het project

Een indrukwekkend aanzicht van de vernieuwbouw.
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Specialist in:
•
Systeemplafonds
•
Scheidingswanden
•
Volgaswanden
•
Spanplafonds
•
Wandkasten op maat
•
Ledverlichting

Vergaderen onder
diffuus licht
De nieuwe raadszaal van het Groninger stadhuis
heeft diffuse verlichting dankzij een Barrisol
lichtplafond in combinatie met ledverlichting.
Bosma Plafonds & Wanden realiseerde het

De Boeg 9 | 9206 BB Drachten
www.bosmaplafonds.nl | info@bosmaplafonds.nl

spanplafond met zijn translucent doek in opdracht
van Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf.
Spanplafonds maken is vakwerk. Om het
vrijdragende plafond in de raadszaal te bevestigen,
hangt Bosma Plafonds & Wanden eerst een
metalen frame van 28 prefab vakken op. Daarna
klemmen ze twee doeken in het frame.
Het bovenste doek vangt stof en insecten op, het
andere hangt in het zicht. Om de doeken, die 7%
kleiner zijn dan het frame, op te spannen,
verwarmen de monteurs de ruimte met een
heteluchtkanon tot 45 graden.
De specialist

Dankzij deze historisch ver
het stadhuis wee

Bosma Plafonds & Wanden is specialist in
spanplafonds. Toch is haar expertise veel breder,
benadrukt eigenaar Herman Radix.
“Wij realiseren turn-key alle merken plafonds en
scheidingswanden. Ook leveren we onder de naam
Radilux akoestische plafonds, maatwerkkasten en
industriële deuren voor particulieren.” Maar hij
geeft toe: “Dit is wel een spraakmakend project.”
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De historische kwaliteit van het
stadhuis is behouden gebleven.

rantwoorde revitalisering is
er representatief

Groningen • Stadhuis

Elke vloer z’n eigen
behandeling
Doetinchem Parket is specialist in het
projectmatig restaureren, renoveren en leggen
van houten vloeren. In het stadhuis van Groningen
komt al die expertise samen.
Oregon Pine en mahonie
De Oregon Pine vloer (200 m²) op de eerste
verdieping zou men ondanks de staat aanvankelijk
schuren en afwerken. “Je verwijdert een vloer niet
zomaar”, zegt directeur-eigenaar Chris de Vries.
Toch gebeurde dat, na overleg met de aannemer,
architect en bouwbegeleider. Het tekort aan hout
is opgevuld met triplex en ligt buiten zicht, onder
de loper. Van de ruim 100 jaar oude
mahoniehouten vloer in de trouwzaal ontbraken
enkele delen. Daarom restaureert de parketteur
de vloer (100 m²) en vult die waar nodig aan. Een
nieuwe afwerklaag beschermt de vloer weer voor
jaren.
Grenen en eiken
De grenen vloer (200 m²) op de tweede
verdieping is uitgevlakt en overlaagd met een
spaanplaat tussenvloer en nieuwe, eiken delen van
24 cm breed. En op de derde verdieping vernieuwt
Doetinchem Parket de vloer in en om de raadszaal
(totaal 300 m²) met eiken delen van 24 cm breed
in eenzelfde kleur als de wandafwerking. De Vries
dankt Rottinghuis’ voor de fijne samenwerking.
“Het is bijzonder dat een aannemer het werk zo
serieus neemt.”
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Neem wat vaker de
trap
Wie het trappenhuis van het stadhuis in Groningen
betreedt, kan niet om de smeedijzeren trapleuning
heen. Het smeedwerk met zijn sierlijke stijlen en
krullen slingert zich als één doorlopend kunstwerk
de hoogte in. Toch was dat lange tijd niet zo.
Het is aan Smederij Rombout te danken dat de
trapleuning weer één geheel is. “Een deel van de
trapleuning was verwijderd voor een liftschacht.
Zo ontbraken de kuipstukken op de eerste en
tweede verdieping”, vertelt eigenaar Thed Vernooij.
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf gaf de smederij
opdracht de leuning weer compleet te maken.
Grenen en eiken
Smederij Rombout is wel wat gewend als het om
smeedwerk gaat. Zij restaureert en maakt nieuw
smeedwerk, veelal op maat. Vooral klassiek, maar
ook modern. En zowel in ijzer, koper, messing als
brons, staal of lood. Zelfs bladgoud aanbrengen is
mogelijk. Menig monumentaal pand knapt er van
op. “Ook dit is weer een prachtige locatie.”
Complexe opdracht
De trapleuningrenovatie is een complexe
opdracht. “Alle spijlen en krullen moeten
doorlopen, terwijl juist de bochten ontbreken.”
Door op locatie houten mallen te maken en
daarop de ontbrekende delen te tekenen, kon
de smederij alles in de werkplaats voorbereiden.
Daarna monteren, pas maken en klaar. “We
moesten ons best doen, maar het is gelukt!”
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Het stadhuis heeft nu energielabel A+++.
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Innovatief vakwerk
‘Afbouwen is
vertrouwen’

Trotse afbouwers van
Stadhuis Groningen
• Stucwerk
• Cementdekvloeren

Heigro is al 30 jaar afbouwspecialist voor
particuliere en zakelijke opdrachtgevers in NoordNederland. “Wij doen zo veel mogelijk in eigen
beheer, zodat we niet afhankelijk zijn van
anderen en afspraken optimaal kunnen nakomen.
Dat schept vertrouwen”, vertelt Rob Groote.
Zodoende beschikt het familiebedrijf over 75

De finishing

touch

vaste medewerkers. Samen klaren ze elke klus en
beheersen ze de volgende disciplines: leveren en
plaatsen van scheidingswanden en
systeemwanden/plafonds, het uitvoeren van
stuc-/spackwerk, tegelwerk en schilderwerk én
leggen van cementdekvloeren.
Hoog afwerkingsniveau
Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf gaf Heigro
aanvankelijk alleen opdracht voor het leveren en
plaatsen van scheidingswanden en het afwerken
van systeemwanden inn het stadhuis van
Groningen. “Op andere plekken bleek echter veel
stucwerk los te zitten. Alles in originele staat
herstellen en een hoog afwerkingsniveau
garanderen, lukt niet met repareren. Daarom
vervangen wij al het loszittende stucwerk op
traditionele wijze.”
Louter handwerk
Uiteindelijk pleistert Heigro alle wanden en
plafonds in het monument opnieuw. Ook herstelt
zij de sierlijsten en ornamenten van gips. Een
omvangrijke klus van circa 5.000 m² en louter
handwerk. “Het is zoals altijd prettig samenwerken
met Rottinghuis. Heigro is dan ook bijzonder trots
dat zij mag bijdragen aan dit prestigeproject aan
de Grote Markt.”

IndustrieBouw april 2022 • 96

T (0591) 316 735 | info@heigro.nl | www.heigro.nl

Groningen • Stadhuis

Het glazen dak boven het atrium is
vervangen door een stalen constructie.

Opdrachtgever
Gemeente Groningen
Bouwmanagement
BCT Architecten ingenieurs en adviseurs,
Enschede
Bouwmanagement
Stevens van Dijck Bouwmanagers en adviseurs,
Leeuwarden
Architect
Happel Cornelisse Verhoeven Architecten BV,
Rotterdam
Architect
Architectenbureau Fritz, Eperheide
Adviseur
LBP Sight, Nieuwegein
Adviseur
HE adviseurs, Rotterdam
Constructeur
Arup Group, Amsterdam
Hoofdaannemer
De Bonth van Hulten Bouwonderneming BV,
Nieuwkuijk
Hoofdaannemer
Rottinghuis Aannemingsbedrijf BV, Groningen
Installateur
Homij Technische Installaties BV, Vianen
Houtenvloeren
Doetinchem Parket, Gaanderen
Restauratie werkzaamheden
Smederij Rombout, Buurmalsen
Afbouw
Heigro, Klazienaveen
Plafonds en wanden
Bosma Plafonds & Wanden, Drachten
Bouwperiode
Mei 2020 - april 2022
Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2
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Samen bouwen aan
duurzaamheid
BREEAM-NL Excellent certificaat voor Frasers Property Industrial
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Foto’s: VDR Bouwgroep BV

Een gevelaanzicht van hal B.
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‘Het industrieterrein dat hier voorheen was, is gesloopt
om deze nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken’

I

n opdracht van Frasers Property Industrial heeft VDR Bouwgroep in 2021 een hoogwaardig, state-of-the-art
distributiecentrum gerealiseerd op bedrijventerrein Roerstreek Noord te Roermond. Met een BREEAM-NL Excellent
certificaat is het ook nog eens duurzaam. “Oorspronkelijk was BREEAM-NL Very Good het streven maar gaandeweg
het project hebben we gezamenlijk besloten om een stapje verder te gaan”, vertelt Auke Tepperik, projectleider bij
VDR Bouwgroep. “Als dat met relatief weinig extra inspanning mogelijk is, waarom zou je dat dan niet doen? Zeker
als het aansluit bij de duurzaamheidsambitie van beide ondernemingen.”

Een binnenaanzicht van hal A.

Het distributiecentrum bestaat uit twee
geschakelde units van respectievelijk
18.136 m² en 15.206 m², inclusief kantoor
en mezzanine. “De kantoren, verdeeld
over twee aparte componenten, liggen
aan de voorkant en beslaan ieder twee
verdiepingen. De units - met per unit twee
overheaddeuren op maaiveldniveau - zijn
zo gebouwd dat ze zowel afzonderlijk als
gezamenlijk te gebruiken zijn.” Het
distributiecentrum telt verder 33 elektrisch
bedienbare loadingdocks. “Ook het
buitenterrein hebben we onder handen
genomen. Het beschikt over 280
parkeerplaatsen voor auto’s en parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Daarnaast
zijn o.a. nestkasten voor vogels en
egelhuisjes geplaatst op het buitenterrein
en hebben we diverse groenvoorzieningen
aangelegd.”

Duurzame herontwikkeling
Het gebouw is geheel gasloos en wordt
verwarmd middels warmtepompen.
Daarnaast is het voorzien van led
verlichting met bewegingssensoren. “We
hebben bovendien alle voorbereidingen
getroffen zodat je in een later stadium
zonnepanelen op het dak kunnen laten
leggen, dat gaat om een behoorlijk grote
oppervlakte. Ook over de daglichttoetreding is nagedacht: de kantoren zijn
bijvoorbeeld grotendeels van glas.” De
locatie is eveneens duurzaam te noemen.
Het gaat namelijk om herontwikkeling
van een zogenaamde brownfield. “Het
industrieterrein dat hier voorheen was, is
gesloopt om deze nieuwe ontwikkeling
mogelijk te maken.”
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De officiële opening van het pand.

Bouwen is samenwerken
Het bouwproces is soepel verlopen. “Mede vanwege een
gedegen voorbereiding én omdat we weten wat we bouwen en
het proces goed bewaken. Maar ook omdat we veelal
samenwerken met vaste partners die op dezelfde manier
werken als wij. Iedereen nam bij dit project zijn
verantwoordelijkheid en hielp elkaar waar mogelijk. Zo werk je
gezamenlijk toe naar een optimaal eindresultaat. En
ondertussen zorgen we ervoor dat we ook nog eens plezier
hebben in datgene wat we doen. Al met al is het wat mij betreft
een heel mooi gebouw geworden, mede dankzij de veelkleurige
gevel heeft het een frisse, speelse uitstraling.”

Opdrachtgever
FPE Investments BV
Constructeur
Qbuz adviesbureau bouwconstructies BV,
Barchem
Architect
Janssen Wuts Architecten BV, Baarlo
Hoofdaannemer
VDR Bouwgroep BV, Deventer
Grondwerk
J.C.H. Hecker en Zoon BV, Venlo
E- en W-installaties
Op het Veld Electrotechniek BV, Belfeld
Systeemplafonds en wanden
Donec-Afbouw BV, Deventer
Hekwerk
JB Hekwerken BV, Venlo-Blerick
Staalconstructie
IQStaal BV, Deventer
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‘Het bouwproces was
een feestje’
Op het Veld Electrotechniek houdt zich met name
bezig met projecten in de utiliteit en industrie. De
onderneming werkt daarvoor vaker in een vast
bouwteam samen met VDR Bouwgroep, zo ook bij
Frasers Park Roermond. Hier waren zij o.a.
verantwoordelijk voor de volledige e-installatie.
Het distributiecentrum is vanwege het
geambieerde BREEAM-NL Excellent certificaat
voorzien van allerhande duurzame installaties. “Zo
is gekozen voor Trilux led verlichtingsinstallaties die automatisch worden aangepast aan
de hoeveelheid daglicht (buiten) en de
waargenomen beweging in afzonderlijke ruimtes
(binnen)”, vertelt Maurice Buil, projectleider Op het
Veld Electrotechniek. “Daarnaast hebben we de
aansluitingen voor de warmtepompen
aangebracht en de noodzakelijke infrastructuur
voor de zonnepanelen die in de toekomst
waarschijnlijk nog op het dak komen. Het
eindresultaat is een gasloos, energieneutraal
pand.”
Draadloos beheer
Op het Veld heeft tevens het gebouwbeheer-,
camera-, toegangscontrole- en inbraaksysteem
geïnstalleerd, evenals de data installatie (met twee
patchkasten) en het noodverlichtingssysteem. “Het
laatste is voorzien van een online Sqippa platform
dat het mogelijk maakt het geheel draadloos te
beheren. Als er iets kapot is, krijg je daar direct een
melding van.”
Omdat nu pas de huurder bekend is, moet Op het
Veld nog een aantal laatste aanpassingen doen.
“Als extra opdracht. Daarvoor is alles vlekkeloos
verlopen. We streven als bouwteam altijd naar
een leuke bouwperiode, dat is hier helemaal goed
gekomen!”
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Uw totaalpartner in
installatietechniek en
projectorganisatie
ophetveld-belfeld.nl - info@ohvb.nl

Roermond • Frasers Park

Samen maken we het af!

Vertrouwde
constructieve
samenwerking
VDR Bouwgroep weet Donec Afbouw, een
Metalstudwanden

specialist in droge afbouw, regelmatig te
vinden voor allerhande projecten. Voor Frasers

Systeemplafonds

Park Roermond realiseerden zij in 2021 de afbouw
van de eerste fase. Inmiddels zijn ze alweer druk

Gipsplafonds
Timmerwerk
Systeemwanden

bezig met de afronding van de tweede fase.
“VDR Bouwgroep heeft het distributiecentrum
casco gebouwd, waarna wij aan de slag konden”,
vertelt Stef Broeks, directeur van Donec Afbouw.

Estrichvloeren

Gericht op kantoren
Donec Afbouw B.V.
info@donecafbouw.nl
Koningsbergenstraat 2 www.donecafbouw.nl
7418 ER Deventer
0570 - 502 390

“Wij hebben ons qua afbouw alleen gericht op de
kantoren: zowel aan de linker- als aan de
rechterkant van het pand bevindt zich een apart
kantoor. We hebben werkruimtes gecreëerd
middels metalstudwanden. Daarnaast hebben we
systeemplafonds en vensterbanken aangebracht
en koven getimmerd voor de plafondovergangen.”
Laatste aanpassingen
Het is inmiddels bekend wie de huurder is van
het distributiecentrum. Het gebouw wordt in de
tweede fase nog aangepast aan hun eisen. “Door
wat wanden weg te halen en nieuwe wanden te
bouwen op specifieke plekken wordt de indeling
enigszins veranderd. Verder maken we elders in
het pand een nieuw kantoor.”
De samenwerking met VDR Bouwgroep verloopt
gelukkig even soepel als altijd. “We weten wat we
aan elkaar hebben.”
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Echo • Delft

Wereldwijde toplocatie
voor impactvolle innovaties
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Echo vormt voor TU Delft
een strategische toevoeging
op de campus.
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Echo • Delft
Kenmerkend voor Echo is o.a. het
open en transparante karakter.

gewenste onderwijsvorm, -methode en
studiestijl. Met de kolomvrije ruimten is
het gebouw in staat om zich aan te kunnen
passen aan nieuwe programmatische en
functionele onderwijsinvullingen. Echo
werd ontworpen door UNStudio in
samenwerking met Arup en BBN en
gerealiseerd door hoofdaannemer BAM
Bouw en Techniek. Voor een comfortabel
leer- en werkklimaat werd Honeywell als
partner geselecteerd: zij leverden de
klimaatcomfortinstallatie.

Duurzaam

Alles is voorbereid op het leveren
van impactvolle leerprestaties

T

ijdens het werkbezoek van de Tweede Kamerleden in maart 2022 aan
de TU Delft kwam het al ter sprake. Veel radicale innovaties op het gebied
van klimaat, energie, robotica, quantum en gezondheidszorg komen van
TU Delft, waar kennis in combinatie met het bedrijfsleven vertaald wordt
naar impact voor een betere samenleving. Met de toevoeging van het
prestigieuze onderwijsgebouw Echo geeft TU Delft haar missie verder
gestalte.
Het groeiende aantal studenten en de
behoefte aan grotere en flexibelere
onderwijsruimten hebben geleid tot de
ontwikkeling van dit extra onderwijsgebouw. Echo is voor TU Delft een strategische toevoeging op de campus die met zijn
gebouwen, voorzieningen en de invulling
van de publieke ruimten bijdraagt aan het

IndustrieBouw april 2022 • 106

behoud en de verdere groei van de toppositie van TU Delft op de wereldranglijsten.

Klaar voor de toekomst
De constant veranderende wereld van
leren vraagt om maximale flexibiliteit. Het
gebouw is ontworpen om zowel nu als in
de toekomst te kunnen voldoen aan iedere

Kenmerkend voor Echo is het open en
transparante karakter, de circulariteit en
duurzaamheid. Echo draagt daarmee
tevens bij aan de duurzaamheidsambitie
van TU Delft. Terwijl de universiteit naar
een CO2-neutrale campus streeft voor
2030, realiseert ze nu al een uniek
energieleverend gebouw, inclusief de
gebruikersgebonden energie zoals stroomverbruik voor laptops, verlichting en
horeca. Op het dak liggen zonnepanelen
en in het gebouw is goede isolatie en een
warmte- koudeopslag toegepast. Om
overmatige zonlichtinval en zonnewarmte
te voorkomen, is ervoor gekozen om de
doorlopende glazen gevels horizontaal te
onderbreken door diepe aluminium luifels.
Langs de kabels die deze luifels verbinden
zijn klimplanten voorzien, die voor een
subtiele groene gevel zullen zorgen en het
daglicht filteren. Een dynamische lichtbarrière wordt gebruikt om binnenzonwering te bieden. Door een combinatie van
zonwering en de lage zonpenetratiefactor
van het glas wordt bovendien oververhitting voorkomen.

Doordachte indeling
Echo biedt met ongeveer 1.700 werkplekken ruimte voor hoor- en werkcolleges,
groepswerk, projectonderwijs, debatten
en zelfstudie. Er zijn zeven aanpasbare
collegezalen gerealiseerd voor 150 tot 700
personen, waarbij de grootste collegezaal kan worden opgedeeld in drie aparte
ruimten. Ook is er een case study zaal die
meer interactiviteit toestaat en vier vlakke
zalen voor projectonderwijs. Fibrocit richtte
vervolgens de collegezalen in met fauteuils
tot de ultieme opstelling en zitcomfort.
Kortom: alles is voorbereid op het leveren
van impactvolle leerprestaties.

Delft • Echo

Echo • Delft

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

Het pand is voorzien van een fietskelder.
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Geïntegreerde datagedreven oplossingen
dragen bij aan duurzaamheidsdoelstellingen
Medio april levert Honeywell Building Solutions (HBS) haar werkzaamheden op met betrekking tot Echo,
het multifunctionele onderwijsgebouw van TU Delft. Het voldoet aan de modernste standaarden met
betrekking tot duurzaamheid en functionaliteit. Honeywell werd door hoofdaannemer BAM als partner
geselecteerd voor het leveren van de klimaatcomfortinstallatie.
Smart building functionaliteiten
“Gegeven de duurzaamheidsdoelstellingen van
universiteiten, moest ook het Echo-gebouw aan de
strengste eisen voldoen met betrekking tot
energie”, aldus Arnoud Baaij, senior accountmanager
bij HBS. “Om een energieneutraal gebouw te
realiseren is sturing op basis van actuele data
essentieel. Zo ontvangt het klimaat-gebouw-beheersysteem (KGBS) actuele weersvoorspellingen data en
zet deze af tegen de verwachte bezetting en de
onderliggende warmte/koude vraag. Vervolgens
zorgen intelligente regelstrategieën ervoor dat
het KGBS steeds de juiste afweging maakt welke
warmte- en/of koudebronnen worden aangesproken.
Daarnaast is er een moderne geautomatiseerde verlichtingschakeling in combinatie met een geautomatiseerd
systeem voor de zonweringsturing, aangestuurd op basis
van actuele weersomstandigheden.
Een andere doeltreffende smart functionaliteit is het lesurenboekingsysteem, gekoppeld aan het centrale
KGBS. Hiermee kunnen alleen die collegezalen (vroegtijdig) verwarmd of gekoeld worden die
daadwerkelijk gebruikt worden. Samengevat dragen al deze genoemde smart building functionaliteiten
ertoe bij dat het gebouw over een hoge mate van comfort beschikt, energieneutraal is en efficiënt is in
gebruik, zowel vanuit beheer- als gebruikersperspectief.”
Breed werkveld
HBS is een vooraanstaande speler die innovatieve oplossingen biedt op het gebied van toegangscontrole,
beveiliging, brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Honeywell is actief in diverse branches, waaronder
gezondheidszorg, industrie, onderwijs, commercieel vastgoed en overheid.
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Echo • Delft

De trap is een mooie eyecatcher.
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Perfecte rust en harmonie
“De inrichting van een collegezaal als die van het Echo onderwijsgebouw van TU Delft vraagt om ver
doorgedreven maatwerk”, vertelt Benedict Geers van FIBROCIT uit Kortrijk in België. “Echo krijgt een high
end auditorium.”
“De wens bestond uit 700 zitplaatsen in een
kwartcirkel opstelling, panelen tussen de rijen,
gelijkelijk over de zaal verdeelde ventilatie en diverse
wensen met betrekking tot ergonomie, design,
uitstraling en veiligheid”, vervolgt Geers. “De verticale
wanden tussen de rijen zijn in massief bamboe
uitgevoerd. Daarnaast is de netto zitruimte per
zitplaats op de centimeter nauwkeurig
geoptimaliseerd. De ventilatie is op onzichtbare
wijze geïntegreerd in de geperforeerde staanders van
iedere fauteuil.”
Geen catalogus
“Wij dromen ervan dat onze bestoelingsoplossing een
keuze beïnvloedende factor van het publiek wordt
voor het bijwonen van een bijeenkomst. Daarom
primeert het optimale zitcomfort van de eindgebruiker als wij de huisvestingsuitdaging van de
opdrachtgever omtrent fauteuils die vast in de grond zitten, benaderen. Wij werken niet met een
productcatalogus, maar starten vanuit de analyse van de unieke ruimte en stellen een optimale
zitcapaciteit voor. Het resultaat is een product dat qua volume wordt aangepast aan zijn plaats en functie
in die ruimte. Een volledige omkering van de redenering dus.”
100 jaar optimale zitoplossingen
“Als marktleider hebben wij reeds in
de meeste onderwijs- en culturele
instellingen van de Benelux onze
vaste fauteuils geplaatst. De kans dat
je nog nooit in een fauteuil van
FIBROCIT hebt gezeten is daarom
klein. Wij leveren al ruim 100 jaar
optimale zitoplossingen en werken
uitsluitend projectgericht.”

IndustrieBouw april 2022 • 112

Delft • Echo

Dankzij de kolomvrije ruimten is er
sprake van maximale flexibiliteit.

The same but not identical
to make it perfect

Het is onze visie om bezoekers te laten genieten van
de best mogelijke zitoplossingen. Daarom bouwen wij
op maat gemaakte vaste bestoelingsprojecten voor
diverse sectoren: onderwijs, cultuur, business, sport
en hospitality.
Bij FIBROCIT werken we niet met een productcatalogus.
Vreemd? Niet echt, want elke fauteuil is verschillend.
Om een perfect eindresultaat te bekomen zien ze er
misschien hetzelfde uit, maar ze zijn niet identiek.
Dit doen we om de ruimte optimaal te benutten. En
als dat betekent dat een fauteuil verhoogd, verlaagd,
verbreed, versmald of anders uitgerust moet worden,
dan doen we dat.

BEKIJK ONZE REALISATIES OP MAAT OP

www.ﬁbrocit.com

FIBROCIT - HOSPITAALWEG 1C BUS 2, 8510 MARKE - BELGIUM
+32 (56) 22 56 99 - INFO@FIBROCIT.COM
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DKG Bruijnzeel • Bergen op Zoom

Comfort en duurzaamheid
spelen hoofdrol in nieuwbouw DKG
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Het kantoorgebouw verrijst
op de plek van een oude loods
op het eigen fabrieksterrein
van DKG in Bergen op Zoom.
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De fundering en begane grondvloer van de loods zijn
behouden en vormen de basis van de nieuwbouw.

‘De combinatie van staal, glas en hout geeft het
gebouw een eigentijdse en industriële uitstraling’

Veel lichttoetreding en de toepassing van natuurlijke materialen dragen bij aan een prettig werkklimaat in

het nieuwe hoofdkantoor van DKG, de groep achter de keukenformules Bruynzeel Keukens en Keller keukens.
Het 3.800 m², tweelaagse kantoorgebouw verrijst op de plek van een oude loods op het eigen fabrieksterrein in
Bergen op Zoom. Bouwbedrijf Vrolijk realiseert dit project grotendeels elektrisch.
De contouren van het nieuwe kantoor
volgen die van de inmiddels gesloopte
loods. Het langwerpige gebouw meet 80
meter bij 27 meter. De fundering en
begane grondvloer van de loods zijn
behouden en vormen de basis van de
nieuwbouw. “We hebben een nieuwe
fundering rondom gestort om de
constructie te kunnen dragen en de
bestaande vloer is verhoogd met schuim-
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beton om te voldoen aan de gestelde
RC-waarde”, vertelt werkvoorbereider Mark
Velraeds van Bouwbedrijf Vrolijk.

Staal, glas en hout
Het pand is opgetrokken uit een staalconstructie met kanaalplaatvloeren. De van
vele glazen vlakken voorziene vliesgevel
is ingeklemd tussen sandwichpanelen in
verschillende maten. Houten louvres

beschermen tegen direct zonlicht en
vloeien over in een open luifel aan de
westzijde. De combinatie van staal, glas
en hout, die zowel aan de buitenzijde als
in het interieur is toegepast, geeft het
gebouw een eigentijdse en industriële
uitstraling. Twee centrale atria voorzien het
pand ruimschoots van daglicht en vormen
de verbinding tussen de verschillende
afdelingen.

Bergen op Zoom • DKG Bruijnzeel

Maatwerk in stalen
gevelbeplating
Een opvallend en fraai esthetisch element van het
nieuwe hoofdkantoor van DKG in Bergen op Zoom
is de geribde stalen gevelbeplating in een
zilvermetallic kleur. De speelse afwisseling met
grote glazen vlakken is bepalend voor het aanzicht
van het pand.
Dergelijk maatwerk is JAVALO Dak- en Gevelsystemen B.V. uit Boxtel op het lijf geschreven.
“Wij doen graag de net wat apartere werken. We
denken mee met de klant en kijken verder dan de
standaard oplossingen”, vertelt directeur Marwil
Claassen.
Een bewerkelijke klus
Voor de nieuwbouw van de keukengroep levert het
bedrijf 800 m² gecoate buitenpanelen en levert
en monteert 800 m² crèmewit binnenbeplating.
Een mooie maar wel bewerkelijke klus volgens de
ondernemer. “In de buitengevel zitten in totaal 600
paneeltjes in allerlei verschillende maten. Twee
Hoge ventilatievoud

man is anderhalve maand alleen maar bezig

Duurzame installaties beperken het energieverbruik en zorgen
voor een gezond en aangenaam werkklimaat. Medewerkers
hoeven zich geen zorgen te maken of er voldoende frisse lucht
is. Met een ventilatievoud van 60 m3/h wordt ruimschoots aan
de eisen voldaan. Velraeds: “Voor zo’n enorme hoeveelheid
lucht zijn forse kanalen nodig. Dat was nog wel even puzzelen
gezien de beperkte beschikbare hoogte tussen vloer en
plafond. Uiteindelijk hebben we, in samenspraak met de
hoofdconstructeur, doorvoeren door de staalconstructie
gemaakt.”

geweest met zagen.” Naast nieuwbouw houdt
JAVALO zich tevens bezig met renovatieprojecten.
Ook stormschades behoren tot het werkgebied.

J AVA L O
®

Grotendeels elektrisch

Dak- en Gevelsystemen BV

Dé dak- en
gevelspecialist
SAMEN VERNIEUWEN,
SAMEN ONDERNEMEN
Havervelden 4
5281 PT Boxtel
0411-650065
www.javalo.nl
javalo@javalo.nl

NIEUWBOUW & RENOVATIE - SERVICE & ONDERHOUD

CERTIFIED

Tijdens de bouw wordt rekening gehouden met het
beperken van de stikstofuitstoot door het grotendeels
elektrisch uitvoeren van de werkzaamheden. Het is de tweede
keer dat Bouwbedrijf Vrolijk een project op deze manier
realiseert. “We hebben het ontwerp in bouwteamverband
geoptimaliseerd en in die fase onderzocht wat er elektrisch
mogelijk was. Zo is het heiwerk elektrisch uitgevoerd en
worden alle kranen elektrisch aangedreven”, legt de werkvoorbereider uit. Het gebouw is inmiddels bijna wind- en
waterdicht en er wordt spoedig gestart met de afbouwwerkzaamheden. Medio september staat de oplevering gepland.

®
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DKG Bruijnzeel • Bergen op Zoom

Kerkeheidestraat 5a 4714 RC Sprundel • T (0165) 383 105
E info@gebroomenbv.nl • www.gebroomenbv.nl

Totaalontzorgers in civiele techniek
Wij denken proactief met u

 Ontwerp/engineering

 Bestratingswerkzaamheden

mee, nemen uw zorgen uit

 Landmeetkunde

handen en beloven u een

 Grondverzet

 Betonverhardingen en
printbeton

hoogwaardig kwalitatief

 Grondsanering

eindresultaat. Van landmeetkundige inwinning, ontwerp,
realisatie t/m nazorg.

Mede dankzij het vele glas is de lichttoetreding optimaal.
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 Riolering en leidingwerk

 Asfaltering
 Onkruidwerende
voegvullingen

Bergen op Zoom • DKG Bruijnzeel

Totaalontzorger in civiele techniek
“Van niets naar een compleet ontwerp en het ook nog mogen uitvoeren, dat maakt deze opdracht extra
speciaal”, zegt Mano Oomen van Gebr. Oomen B.V.. Het aannemingsbedrijf uit Sprundel verzorgt alle
civieltechnische werkzaamheden voor de nieuwbouw van DKG in Bergen op Zoom. Het terrein is een kleine
hectare groot.
“We zijn begonnen met het inmeten van het terrein”, vertelt de mede-eigenaar van het familiebedrijf.
“Vervolgens heeft ons eigen adviesbureau Geo Infra B.V. een schets- en een uitvoeringsontwerp en een
rioolontwerp inclusief dimensioneringsberekening gemaakt. Inmiddels zijn we gestart met de uitvoering
van het project. Alles hebben we in eigen hand, van het grondverzet tot en met de groeninvulling. Een
belangrijke meerwaarde is onze inbreng in het voortraject. Dankzij onze praktische ervaring aan de
voorkant kunnen we een ontwerp uitwerken waar iedereen achter staat. Dat voorkomt
problemen tijdens de uitvoering.”

‘Van niets naar een compleet ontwerp en
het ook nog mogen uitvoeren, dat maakt
deze opdracht extra speciaal’
Gebr. Oomen voert ook saneringswerkzaamheden uit. In het terrein zit met asbest verontreinigd menggranulaat en is tevens een PAK-vervuiling aanwezig. Doordat Gebr. Oomen BRL-7000 gecertificeerd is, kunnen
ze deze werkzaamheden zelf uitvoeren.
Een totaalpakket
“We bieden een compleet pakket en
ontzorgen onze opdrachtgever volledig.
Dat we ondanks de prijsstijgingen het
werk voor DKG binnen budget kunnen
uitvoeren stemt ons zeer tevreden”,
besluit Oomen.
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DKG Bruijnzeel • Bergen op Zoom

Duurzame installaties zorgen voor een gezond en aangenaam werkklimaat.
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Bergen op Zoom • DKG Bruijnzeel

Opdrachtgever
DKG Groep, Bergen op Zoom
Installatie-adviseur
IMWes Installatiemanagement BV, Etten-Leur
Architect
Group A, Rotterdam
Bouwkundig aannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda
Bouwkundig ingenieur
BREED Integrated Design BV, Den Haag
Adviseur bouwfysica
DGMR Raadgevende Ingenieurs BV, Den Haag
Installateur
Barth Installatietechniek BV, ‘s-Gravendeel
Civieltechnische werkzaamheden
Gebr. Oomen BV, Sprundel
Gevelbeplating
Javalo Dak-en Gevelsystemen BV, Boxtel
Systeemwanden en plafonds
Bovero BV, Rotterdam
Bouwprogramma
Bouwen hoofdkantoor DKG
Bouwperiode
Oktober 2021 - juli 2022
Bruto vloeroppervlakte
3.800 m2

‘Bovero brengt systeem in plafonds en wanden’ zo ook in het
project Bruynzeel te Bergen op Zoom

b ove r o
plafonds

&

S y s t e e m wa n d e n
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Winkler Prins • Veendam

Scholengemeenschap Winkler Prins
wordt weer als nieuw
Flinke upgrade in krap een jaar tijd
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De buitenkant wordt aangepast
met kunststof kozijnen en
nieuwe zonweringen.
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Winkler Prins • Veendam

Dankzij de upgrade is het schoolgebouw straks weer als nieuw.

‘Alles komt just-in-time, waardoor
we zo efficiënt mogelijk kunnen werken’

Na veertig jaar was het tijd om de grote scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam een complete upgrade
te geven. Een groots project, dat door Bouwgroep Dijkstra Draisma na een gewonnen aanbesteding door de
gemeente Veendam werd opgepakt.
“Tijdens het strak geplande vernieuwbouwproject verblijven de leerlingen
tijdelijk in andere locaties, maar als de
school straks weer open gaat, kan één
locatie daarvan definitief gesloten worden.
Dat zorgt voor een verdere concentratie
van het onderwijs”, zegt Harm-Jan de Vries,
projectleider bij Dijkstra Draisma.

hebben we het zo gepland dat we in krap
een jaar tijd de gehele upgrade konden
doen.” Maar Dijkstra Draisma kan het ook
anders aanpakken. “Bij scholengemeenschap West-Friesland bijvoorbeeld
hebben we in twaalf fasen de school een
upgrade gegeven. De leerlingen wisselden
daarbij steeds van locatie in het gebouw.”

begon in oktober 2021 en de planning was
toen dat de leerlingen weer na de
zomervakantie konden terugkeren. “Helaas
gaven de bestaande gevels onvoorziene
problemen, waardoor we de planning iets
verder, naar de komende kerstvakantie,
hebben moeten uitbreiden”, zegt De Vries.
“Maar voor de rest loopt alles op schema.”

Wisselen van locatie

Strakke planning

Just-in-time

“Bij scholengemeenschap Winkler Prins

Het grootse project aan Winkler Prins

“Van de Wal Sloopwerken begon als eerste
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IJzersterk in staalwerk
Industrieterrein
Hoogkerk-Vierverlaten
Hoendiep 276
9745 EK Hoogkerk

Postadres
Postbus 2315
9704 CH Groningen

T 050 316 67 11
F 050 551 54 85
info@staalbouw-smid.nl
www.staalbouw-smid.nl

‘Vrij te komen
materialen worden
gescheiden bij de bron’
Van der Wal Sloopwerken is begin dit jaar
begonnen met de werkzaamheden ten behoeve van
de vernieuwbouw van het schoolgebouw
Winkler Prins te Veendam.
De werkzaamheden bestaan uit het zorgvuldig

Stevig staalwerk voor
Winkler Prins
Voor de scholengemeenschap Winkler Prins heeft
Staalbouw Smid Hoogkerk de staalconstructies
geleverd en gemonteerd. Directeur Lukas Smid: ‘We
hebben de volledige staalconstructies verzorgd,
evenals de hekwerken voor de school, leuningen bij
de trappen en de trappen.’
Voor de staalconstructies is S235 staal gebruikt, een
staalsoort die vaak gebruikt wordt in
constructiestaal. In totaal betreft het 7 ton staal dat
in de scholengemeenschap Winkler Prins is verwerkt,
en trappen en 30 meter stalen hekwerk. Smid

strippen van het pand, waarbij de vrij te komen
materialen worden gescheiden bij de bron. Op deze
wijze worden de gedemonteerde materialen circulair
en duurzaam herbruikbaar gemaakt
binnen de huidige markt.
Binnen het gebouw betreffen de werkzaamheden
het demonteren van binnenwanden, plafond- en
vloerafwerkingen. Daarnaast worden alle
gevelkozijnen vervangen en dienen er de nodige
wand- en vloersparingen gemaakt te worden. Alle
werkzaamheden worden handmatig met beleid
uitgevoerd. Zorgvuldigheid staat bij ons
bovenaan. Van der Wal Sloopwerken is ISO-9001
gecertificeerd en bezit tevens het VCA-certificaat, het
SMVS-007-sloopcertificaat en het procescertificaat
asbestverwijdering.

vertelt: ‘Begin april hebben we nog een laatste
sessie van onze opdracht verricht aan de school.
Het was een mooie opdracht, die mooi past in
onze portfolio. Die varieert van het verstevigen van
woningen tot het maken van constructies voor de
Haarbocht van de tribune van de TT in Assen, een
staalconstructie voor het ziekenhuis in Groningen en
staalconstructies voor de industrie. Staalbouw Smid
is een oud familiebedrijf dat al 200 jaar bestaat.’

Haskerveldweg 2 | Joure | 0513 416 600 | wal-sloopwerken.nl
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Maatwerk meubilair
door Rodenburg
Interieurs
“Het is altijd leuk als een oude klant terugkomt”,
zegt Johan Woortman. Hij werkt als projectinrichter
bij Rodenburg Interieurs BV en heeft momenteel
de Veendamse school Winkler Prins, die compleet
op de schop gaat, onder handen.
“In mijn vorige baan had ik Winkler Prins ook als
klant, en nu de school een restyling door moest
maken, hebben we geoffreerd aan Bouwbedrijf
Dijkstra Draisma voor al het maatwerk meubilair.
Wij waren als voorkeursleverancier door het
Winkler Prins aangedragen aan de aanbieders voor
de renovatie van de Winkler Prins Raadsgildenlaan
1.”
Alles wordt maatwerk bij Winkler Prins. Johan
Ook de indeling wordt aangepast
aan de moderne eisen van lesgeven.

Woortman, die vier jaar geleden het team van
Rodenburg Interieurs met een speciale
projectinrichtingstak is komen versterken, vertelt:
“We gaan maatwerkkasten voor de mediatheek
maken, net als een grote balie en
presentatiekasten. Ook maken we daar speciale
werkbladen en een mooie ronde lattenwand. Ik
denk dat die echt in het oog gaat springen.”
Verder maken de mannen van Rodenburg ook een
grote tribune in het schoolgebouw en een studio
met akoestisch materiaal. “Dat maken we van
petflessen”, zegt Woortman. “Hergebruikt, dus heel
duurzaam.” Bovendien levert Rodenburg ook nog
op maat gemaakte vitrinekasten en uitgiftepunten
en postvakken voor de docenten in de
personeelskamer. “Allemaal gericht op efficiënt
en prettig gebruik tijdens het werk op de nieuwe
school.”
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op de derde verdieping, en maakte plaats voor de interieurbouwers. En zo werken we ook op de tweede verdieping en op
de eerste verdieping”, legt De Vries uit. “Alles is just-in-time op
elkaar afgestemd. Zo ook hebben we de bouwplaats ingericht.
Alles komt just-in-time, waardoor we zo efficiënt mogelijk
kunnen werken.”

Nieuwe kleuren
Het schoolgebouw krijgt niet alleen op technisch vlak een upgrade – bijvoorbeeld een aangepast ketelhuis en een bijbehorend
luchtverversingssysteem – maar ook de indeling wordt aangepast
aan de moderne eisen van lesgeven. Daarnaast wordt de
buitenkant aangepast met kunststof kozijnen en nieuwe
zonweringen, waarbij de oude oranje kleuren ook worden
vervangen door antraciet.

Toekomstbestendig
De school was al aardig bij de tijd als het gaat om duurzaamheid.
Op het dak liggen namelijk al goede zonnepanelen, die
vanzelfsprekend weer voor duurzame warmte gaan zorgen
binnen in het gebouw. De verbeterde isolatie met dubbel glas en
onderhoudsvrije kozijnen, plus de nieuwe luchtbehandelingsinstallatie, maakt dat het binnenklimaat helemaal toekomstbestendig wordt.

Opdrachtgever
Gemeente Veendam
Architect
19 Het Atelier, Zwolle
Bouwfysisch adviseur
DGMR Raadgevende Ingenieurs, Drachten
Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma BV, Dokkum
Installateur
Homij Technische Installaties BV, Vianen
Sloopwerkzaamheden
Van de Wal Sloopwerken, Joure
Afbouw
Rodenburg Interieurs BV, Drachten
Metselwerken
Zuidema Metselwerken BV, Suwald

Veel groen
Uiteindelijk krijgt de school een soort campusachtige uitstraling,
vindt De Vries. “Niet alleen de leerpleinen binnenin, maar vooral
ook de open ruimtes buiten, met veel groen en met waterpartijen. Ik zie de leerlingen daar al rondlopen.” Een leuk detail is
dat er zo’n 20 vleermuiskasten zijn aangebracht, zodat ook deze
diertjes weer een fijn onderkomen krijgen. Net als de leerlingen.

Staalbouw
Staalbouw Smid Hoogkerk BV, Groningen
Bouwopdracht
Verbouwen school Winkler Prins
Bouwperiode
November 2021 - september 2022
Bruto vloeroppervlakte
9.500 m2
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Megagroot en supersnel:

Een bouwproject dat past bij vidaXL
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Foto’s: Van der Heijden bouw en ontwikkeling

De vierde fase omvat 141.000 m²
voor distributiehallen, kantoren
en een ‘innovation hub’.
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Meerdere weken voor de contractdatum kon vidaXL
de distributiehallen al in gebruik nemen

1

41.000 m² distributiecentrum, binnen een jaar na verstrekking van
de opdracht opgeleverd. Inclusief een niet-geplande logistieke brug van
125 meter lang en een compleet afgebouwd auditorium. Vier hallen van
samen 79.000 m² konden zelfs al zo’n zes maanden na aanvang van de
bouwwerkzaamheden in gebruik worden genomen. Je ziet het niet vaak in
deze tijd: een project van deze omvang dat binnen de afgesproken tijd en
budgetten wordt volbracht, ondanks alle uitdagingen op het gebied van
levertijden, prijsstijgingen en personeelstekorten. Van der Heijden bouw en
ontwikkeling realiseerde het voor vidaXL.

‘Van der Heijden
toonde vanaf het
eerste moment een
nauwe betrokkenheid
bij het project door
Van meubelen tot sportartikelen. En van
speelgoed tot dierbenodigdheden. De
internationale online retailer vidaXL levert
duizenden artikelen in al deze categorieën
aan prijsbewuste klanten in 32 landen in
Europa, de Verenigde Staten, Azië en
Australië. Dat vraagt om een stevige
logistieke operatie. En héél veel
opslagruimte. De logistieke centra voor
Europa staan in Polen en in het
Nederlandse Venlo. Drie bouwfases waren
voor vidaXL niet genoeg om in Venlo de
warehouseruimte te creëren die ze nodig
hadden. Dus volgde de opdracht voor een
vierde fase, 141.000 m² voor
distributiehallen, kantoren en een
‘innovation hub’, ofwel de Supply Chain
Valley: een inspirerende omgeving met
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mee te denken in
oplossingen’
werkplekken, collegezaal en vergaderruimtes. Die opdracht gunde vidaXL aan
Van der Heijden op basis van prijs én vertrouwen.

Vertrouwen vanaf het begin
Dat vertrouwen was er al in de onderhandelingsfase. Vanaf de eerste contacten had
Van der Heijden een open verstandhouding
met de opdrachtgever, waarin de bouwer
duidelijk maakte dat daadkracht,
flexibiliteit en meedenken in het
voorproces tot het lijstje van onder-

scheidende kenmerken behoren. Willem
Huvenaars, Project Manager Real Estate
bij vidaXL, beaamt dit: “Van der Heijden
toonde vanaf het eerste moment een
nauwe betrokkenheid bij het project door
mee te denken in oplossingen en
verbetervoorstellen aan te dragen.
Gebaseerd op planning, kosten,
professionaliteit en betrokkenheid hebben
we Van der Heijden de opdracht gegund
voor dit uitdagende bouwproject.”

Meer doen in minder tijd
Binnen vijf weken na verstrekking van
de opdracht werden de werkzaamheden
al gestart. En meerdere weken voor de
contractdatum kon vidaXL de diverse
distributiehallen al in gebruik nemen en

Venlo • DC vidaXL

was de oplevering een feit. Verwachtingen overtreffen is sterk verweven in het
DNA van Van der Heijden. In alle projecten
begint dat met gedegen voorwerk waarbij
alles uitgedacht is en het hele project al in
3D gebouwd wordt, voordat de uitvoering
start. Zo worden mogelijke uitdagingen al
bij voorbaat gesignaleerd. Deze werkwijze
past de bouwer toe in al zijn projecten en
maakt het mogelijk om meer te doen in
minder tijd.

Flexibiliteit en vindingrijkheid
Toch zijn ze er bij Van der Heijden extra
trots op dat ze juist dit project sneller dan
beloofd en naar volle tevredenheid van
de opdrachtgever hebben opgeleverd.
Projectleider Jeroen van Beuningen zegt
hierover: “De combinatie van de omvang
van het project, de ambitieuze planning,
de gedreven aanpak van alle partijen en de
toch wel lastige marktsituatie, maakten dit
project speciaal. In tijden van crisis, waarin
mensen en materialen schaars zijn en
prijzen en levertermijnen continu
veranderen, is de tijdige en volledige
oplevering een extra uitdaging. Het doet
mij goed om dan te zien dat wij – en onze
partners – de flexibiliteit en vindingrijkheid
bezitten om de gestelde doelen te behalen
én tegelijkertijd op een prettige manier
samenwerken.”

Jeroen van Beuningen, projectleider bij
Van der Heijden bouw en ontwikkeling.
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Een goede fundering
maakt het verschil

es

te

l.c

Het nieuwe distributiecentrum vida XL in Venlo
dat in 2021 is gebouwd, rust op een betonnen
fundering die in 2021 door Bouwbedrijf John van
Gestel uit Oirlo is aangelegd.
Directeur Johan van Gestel: “We hebben in de
periode van week 9 tot week 17 de complete
fundering aangelegd voor het nieuwe

Bouwbedrijf John van Gestel BV is een bouwbedrijf dat
gespecialiseerd is in alle voorkomende betonwerken. Van de
fundering voor een bedrijfshal tot het complete betonskelet
van een appartementen complex. Wij leveren U het complete
betonwerk inclusief het wapeningswerk. Met onze korte lijnen
en ervaren medewerkers zijn wij de ideale partner om Uw
betonwerk vakkundig te realiseren.

distributiecentrum, 121.000 m² groot. We hebben
mooi binnen de gestelde tijd ons werk kunnen
doen, dankzij de voorbereidende werkzaamheden
op die plek. Er lag een strakke cementgebonden
laag waarop wij meteen vooruit konden. In totaal
hebben we 380 betonnen poeren gestort, en 2
kilometer funderingsbalken gelegd. Daarvoor

Hoofdstraat 44-A | 5808 AV Oirlo
T: +31 (0)487 - 640 067 | info@johnvangestel.com

hebben we 3.500 kuub beton gebruikt.
Vereiste draagkracht
Op dit project hebben we de funderingen
gemaatvoerd, gesteld en afgestort. Ook de ankers
werden door ons gesteld en na het storten weer
gecontroleerd om eventuele afwijkingen door het
storten er nog uit te kunnen halen. Er zijn
verschillende afmetingen poeren gemaakt,
afhankelijk van de plaatsing en de vereiste
draagkracht. Datzelfde gold voor de
funderingsbalken, die bijvoorbeeld onder het
kantoorgedeelte maar liefst twee meter breed
werden gelegd.
Funderingen zijn onze specialiteit. We werken
relatief veel voor distributiecentra. We leggen ook
funderingen voor parkeergarages, voor
appartementsgebouwen en andere grote werken.
Maar we hebben ook heel bijzondere opdrachten
vervuld, zoals het betonwerk voor de tunnel van de
achtbaan in de Efteling.”
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De logistieke loopbrug verbindt de
uitbreiding met het bestaande pand.

om
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Een begrip in
betonbouw
Betonbouw is een specialisme van
Aannemersbedrijf Hoes B.V. uit Horssen. Het

BETONBOUW
Aannemersbedrijf Hoes staat bekend
om betrouwbaarheid en kwaliteit van het
eerste initiatief tot en met de oplevering.
De opdrachtgever staat hierbij centraal.
Als breed inzetbaar aannemersbedrijf
zijn wij sinds 1928 actief in de
bouwwereld. Of het nu gaat om
utiliteitsbouw, betonbouw, verbouw of
onderhoud: u kunt rekenen op
vakmanschap en betrokkenheid van
onze medewerkers.

familiebedrijf verricht diverse
betonwerkzaamheden, zoals kelderbouw en
funderingswerk, in onderaanneming van grote(re)
regionale en landelijke aannemingsbedrijven. Ook
het realiseren van complete bouwwerken behoort
tot de mogelijkheden. Van bouwbedrijf Van der
Heijden verkregen ze de opdracht voor het
betonwerk voor de uitbreiding van het
distributiecentrum van vidaXL in Venlo.
“Voor dit project hebben we het betonwerk van en
rond de laadkuilen uitgevoerd. Het gaat in totaal

Molenweg 22 | 6631 KJ Horssen | T: (0487) 54 12 23

om circa 2 kilometer funderingsbalken, 3.500 m²
laadkuilvloeren, 950 meter wanden en het
plaatsen van 164 prefab betonnen T-elementen.
Qua omvang een flinke klus, maar voor ons niet
ongebruikelijk”, vertelt Hoes.
Een begrip
Aannemersbedrijf Hoes werd in 1928 opgericht
door Gerardus Hoes en groeide uit tot een begrip
in de regio in met name de agrarische en
betonbouw. Het werkgebied breidde zich verder uit
en omvat ook utiliteits- en woningbouw.
No-nonsense mentaliteit
Hoes: “Van oudsher zijn we echt een familiebedrijf,
daarin schuilt onze kracht. De lijnen zijn kort, in
een platte organisatie, en er heerst een nononsense mentaliteit. We zijn geworteld in het
Land van Maas en Waal, van waaruit we in
Midden- en Zuid Nederland werken en hebben een
tweede vestiging in Zwolle om het Noorden en de
polders goed te kunnen bedienen.”
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Snellere
doorlooptijd dankzij
automatisering
Slechts elf weken had staalconstructiebedrijf
GS Staalwerken Groep B.V. om de volledige
constructie van maar liefst 4.000 ton staal voor de
uitbreiding van het distributiecentrum van vidaXL
in Venlo te monteren. “We hadden zeven ploegen
met zeven kranen tegelijkertijd aan het werk. Dat
is wel een unicum. We hebben vijftien ploegen in
vaste dienst, dus de helft was op dit project bezig”,
vertelt technisch commercieel manager Marcel
Sanders.
Ook de voorbereidingstijd was kort en dus moest
er snel geproduceerd worden. Voor GS
Staalwerken is dat geen onoverkomelijk probleem.
“We kunnen de productie over onze drie
vestigingen (Bladel, Helmond en Bergeijk)

Mega-distributiecentrum

VidaXL te Venlo opgeleverd

verdelen. En omdat we de afgelopen jaren hebben
geïnvesteerd in automatisering van onze
productieprocessen, door toepassing van
ERP-software, automatische zaag/boorstraten,
nieuwe snijmachines en equipment in de
voorbewerking, kunnen we een snellere
doorlooptijd realiseren”, legt Sanders uit.
Extra opdracht
Behalve de staalconstructie monteerde het bedrijf
5.000 m² betonplinten en 17.000 m²
kanaalplaatvloeren. Een extra opdracht was de
fabricage van de logistieke loopbrug die de
uitbreiding met het bestaande pand verbindt. Met
170 ton staal niet bepaald een klein ding. “We
hebben deze volledig geprefabriceerd en met een
zware kraan in één keer, over de openbare weg

Op Trade Port Noord, in het logistieke hotspot
Venlo, is het grootste distributiecentrum van
VidaXL gebouwd. Hardeman | van Harten heeft
in opdracht van Van der Heijden ca. 140.200 m2
dak- en gevelbeplating en ruim 500 betonelementen geleverd en gemonteerd.
Bekijk dit project op:
hardeman-vanharten.nl/nieuwbouw-vidaxl/

UTILITEITSBOUW
AGRIBOUW
RENOVATIE

en
dé specialisten wandbeplating
in dak-

heen, gemonteerd.”

www.hardeman-vanharten.nl
Volg ons
ook via
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De loopbrug bezien van dichtbij.
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‘Drie op een rij voor
JM van Delft & zn’
Nadat gevelbouwer JM van Delft & zn. eerst al fase
1 en fase 2 heeft mogen bouwen was het dit keer
fase 4 die aan hen is toevertrouwd. Van der Heijden
bouw & ontwikkeling heeft de gevelbouwer
gevraagd hun kennis en expertise in te zetten voor
de ruim 4.000 m2 aluminium kozijnen en
vliesgevels van dit megadistributiecentrum.
Na lang wachten kregen zij ook de loopbrug, die
fase 3 met fase 4 verbindt, in opdracht die
inmiddels volledig is opgeleverd. De uitdaging bij
dit project zat hem vooral in de zeer korte
doorlooptijd. JM van Delft was hier vooraf al van
op de hoogte en wanneer zij iets beloven, gaan zij
daar ook voor de volle 100% voor. Ook fase 4 is dus
volgens afspraak volledig afgerond en daarom zit
het megaproject vida XL er voor de gevelbouwer
uit Drunen helemaal op.
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Sprinklerspecialist
levert ‘huzarenstukje’
Snel moet het altijd, maar de werkzaamheden voor
het nieuwe distributiecentrum van vidaXL kenden
wel een extreem korte doorlooptijd, zo vertelt
Erwin Kempkens van brandbeveiligingsbedrijf
ABBS Nederland B.V. “Zo’n groot pand, 127.000 m²
vloeroppervlak, in een half jaar neerzetten vraagt
veel van alle partijen en dus ook van ons. Wat het
nog complexer maakte, was dat de klant de hallen
al in gebruik nam terwijl wij nog bezig waren. Dan
moet je dus heel strak organiseren en plannen.”
ABBS Nederland B.V. leverde en monteerde de
sprinklerinstallatie met in totaal 20.000
sprinklerkoppen. Door de enorme omvang van de
hal moest ABBS flink puzzelen met de
watervoorziening.
“De afstanden zijn groot en de pompkamer ligt
ver weg. We hebben daarom extra grote pompen
geplaatst. De aanleg van het leidingwerk verliep
niet zonder problemen. Halverwege de uitvoering
moesten we opnieuw achter de tekentafel omdat
bleek dat in een bepaald deel van het pand geen
leidingen mochten liggen.”
Trots
Al met al is Kempkens trots op het eindresultaat.
“Dat het uiteindelijk is gelukt om zo’n
megaproject af te ronden binnen de planning vind
ik het grootste huzarenstukje wat we in de
afgelopen tijd hebben neergezet.”
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Het complex in vogelvlucht.
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Opdrachtgever
Klaver Development Horst BV, Venlo
Bouwdirectie
DENC, Oisterwijk
BREEAM Expert
W4Y BV, Harderwijk
Hoofdaannemer
Van der Heijden bouw en ontwikkeling, Schaijk
Staalconstructie
GS Staalwerken BV, Helmond
Betonbouw
Aannemersbedrijf Hoes BV, Horssen
Fundering
Bouwbedrijf John van Gestel, Oirlo
E-installatie
Hoppenbrouwers, Udenhout
W-installatie
Heesmans, Helmond
Dak & wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren
Sprinklerinstallatie
ABBS Nederland BV, Aarle-Rixtel
Gevelbeplating
JM van Delft & Zn, Drunen
Bouwprogramma
Bouwen megadistributiecentrum vidaXL
Fase 4
Bouwperiode
Februari 2021 - december 2021
Bruto vloeroppervlakte
141.000 m2
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Paardekooper bouwt
verder aan de toekomst
Met duurzaamheid als uitgangspunt
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Het kantoor telt zeven lagen,
gemaakt van prefab beton.
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‘Paardekooper kan geheel voorzien in de eigen
energiebehoefte en heeft zelfs overcapaciteit’

Koninklijke Paardekooper Group is een grote speler in de verpakkingsmarkt die inmiddels aan ruim 75 landen

levert. In 2020 nam de bloeiende onderneming nog een splinternieuw bedrijfspand (Fase 1 en 2) in gebruik in Den
Hoorn (Zuid-Holland). Meteen daarna ging men al van start met de plannen voor Fase 3, dat zowel een kantoor als
een logistiek gedeelte omvat. Daar werd wederom Bouwbedrijf Vrolijk voor in de arm genomen.

Bert Kuiters, senior werkvoorbereider bij
Bouwbedrijf Vrolijk, heeft bij alle drie de
fasen niet alleen de werkvoorbereiding
maar ook de engineering gedaan. “Tijdens
de bouw van Fase 1 en 2 was
Paardekoper al bezig met het aankopen
van de naastgelegen kavel, ze wilden
meteen doorpakken”, vertelt hij. “We zijn
al in een vroeg stadium betrokken toen de
eerste bouwkundige tekeningen voor Fase
3 op tafel lagen. Omdat we niet helemaal
achter het constructieve ontwerp
stonden, heeft Vrolijk samen met
constructeur AMB een geheel nieuw

ontwerp gemaakt. Oorspronkelijk waren
de tekeningen in 2D maar Vrolijk heeft ze
omgezet in 3D, daar hebben we tijdens de
uitvoering veel gemak van gehad.”

Constructief gescheiden bouwdelen
Dit heeft geresulteerd in een kantoor van
zeven lagen, gemaakt van prefab beton.
“Daar lag ook meteen de belangrijkste
uitdaging. Om de opbouw ter plekke snel
en soepel te laten verlopen, moest alles
tot in de puntjes worden voorbereid.” De
hal (met een hoogte van 14 meter) bestaat
uit een staalconstructie met betonnen

vloeren en een prefabbetonplint,daarop
metalen sandwichpanelen en een metalen
dak. “Natuurlijk kun je via een deur van het
kantoor naar de hal en andersom, maar
in constructief opzicht staan beiden los
van elkaar. Een gasbetonwand scheidt de
bouwdelen en zorgt voor de noodzakelijke
brandwerendheid. De hal is bovendien
voorzien van een sprinklerinstallatie.”

De logistieke capaciteit van Paardekooper
wordt hiermee flink uitgebreid.
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‘Dankzij de
glazen
vliesgevel is
zeker het
kantoor heel
mooi te zien’

Duurzaamheid voorop
Paardekooper streeft naar een zo klein
mogelijke milieu-impact. Dat geldt niet
alleen voor de verpakkingen en diensten
die de onderneming levert, maar ook
voor de huisvesting. Duurzaamheid is dan
ook een belangrijk uitgangspunt bij het
ontwerp van Fase 3. “Fase 1 en 2 hebben
allebei het BREEAM-NL Excellent certificaat.
Bij Fase 3 ligt het net iets anders, daar
moet het gebouw voldoen aan het GPRkeurmerk, waar net iets andere eisen voor
gelden. Zo wordt er alleen gewerkt met
FSC hout en proberen we de CO2-uitstoot
te minimaliseren. Het pand zelf heeft
geen gasaansluiting. Daarnaast worden
ongeveer 3.000 zonnepanelen op het dak
geplaatst. Het dak van Fase 1 en 2 ligt ook
al helemaal vol met zonnepanelen, vandaar
dat er voor gekozen is om dat bij Fase 3
slechts voor de helft te doen. Paardekooper
kan daarmee geheel voorzien in de eigen
energiebehoefte en heeft zelfs
overcapaciteit. Uiteraard voldoet het
gebouw tevens aan alle eisen voor Bijna
Energie Neutrale Gebouwen (BENG).” Drie
zijden van het pand krijgen bovendien
een groene gevel om de biodiversiteit te
bevorderen.

Glazen eyecatcher
Naar verwachting wordt het gebouw in
juni 2022 opgeleverd. “Toch wat later dan
voorzien vanwege o.a. uitval van mensen
als gevolg van corona en problemen met
de levering van materialen. Maar dan staat
er ook iets. Dankzij de glazen vliesgevel is
zeker het kantoor heel mooi om te zien,
het valt echt op als je langsrijdt op de A4.”
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HEIEN
DOE JE
MET JE
HOOFD

PROFITEER NU VAN ONS BASE FT FUNDERINGSPLAN
Als je slim bent en weldoordacht wil

Met BASE FT ontwerpen we een slim, degelijk

bouwen, dan begin je met een intelligent

en groen funderingsplan waarmee je tot wel

funderingsplan. Dat plan laat je ontwerpen

20% aan materiaal kunt besparen. Je hebt

door Voorbij Funderingstechniek met

minder palen nodig dus minder beton en dat

Base Foundation Technology, onze slimme

geeft weer minder CO2 uitstoot. Een BASE FT

parametrische ontwerptool. Hiermee

funderingsplan is bij ons inclusief. Kijk, dat is

ontwikkelen wij ook voor bijvoorbeeld een

heien en je hoofd gebruiken. Kijk snel op

bedrijfshal de beste fundering.

www.voorbijfunderingstechniek.nl. Of bel of
mail ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Bel 020 - 407 71 00 of mail naar verkoop@voorbijft.nl
Ad industriegebouw 2.indd 1
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Innovatief ontwerpprogramma voor de
ultieme funderingsoplossing
Voorbij Funderingstechniek was ook al verantwoordelijk voor de fundering van Fase 1 en Fase 2, het
was dan ook niet meer dan logisch dat Bouwbedrijf Vrolijk hen eveneens inschakelde voor de
realisatie van Fase 3 van de nieuwbouw van Paardekooper.
“We haakten al in een vroegtijdig stadium aan zodat we mee konden denken in het ontwerp”, vertelt
projectleider Bart de Lange. “Dat is een kwestie van vertrouwen. Persoonlijk vind ik dat de prettigste
manier van samenwerken. Het mooie van de samenwerking met Vrolijk is dat alle lagen van beide
bedrijven, van voorbereiding tot uitvoering, elkaar weten te vinden. Dit maakt dat je er veel plezier uit
haalt, wat uiteindelijk ten goede komt van het eindresultaat.”
BASE FT
Voorbij Funderingstechniek heeft een uniek
ontwerpprogramma - BASE FT - ontwikkeld
waarmee ze complete palenplannen kunnen
ontwerpen en optimaliseren. “Alles verloopt
volledig gedigitaliseerd. Wat 100 constructeurs
normaal gesproken in een week doen, doet dit
programma. Hiermee kun je een reductie van
maximaal 20% realiseren. Daarbij gaat het niet
alleen om reductie in gebruik van materialen wat een aanzienlijke kostenbesparing betekent,
zeker bij grote hallen als die van Paardekooper
- maar ook CO2 reductie.”
HSP palen
Bij Paardekooper moest o.a. rekening worden gehouden met
de relatief zachte grondopbouw in deze regio. “Uiteindelijk is
gekozen voor VIBRO palen met een lengte van circa 27 meter
voor de fundering. Voor de vloerconstructie hebben we de door
onszelf ontwikkelde HSP palen - van circa 24 meter lang - aangebracht.” Het voordeel van HSP palen is niet alleen de hoge
productiesnelheid, maar ook dat je veel palen op korte afstand
van elkaar kunt slaan waardoor de vloeren dunner kunnen
worden uitgevoerd dan bij prefab heipalen. De Lange kijkt met
een goed gevoel terug op het project. “Planningtechnisch was
het af en toe uitdagend maar al met al zijn we heel tevreden
over de gang van zaken.”
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‘Wij denken in
oplossingen in plaats
van in problemen’

STAALBOUW

DAK & WAND
BEPLATING

Bouwbedrijf Vrolijk schakelde de hulp in van vaste
samenwerkingspartner Bincx, een partij met
jarenlange ervaring in met name de industriële

PREFAB BETON

bouw, om o.a. de staalconstructie voor de logistieke
hal van Paardekooper te leveren en te monteren. In
totaal kwam daar meer dan 1.000 ton staal aan te
pas.

CASCOBOUW

Bij de montage moesten de mannen van Bincx wel
rekening houden met de hoogspanningskabels die
zich ongeveer 13 meter van de hal af bevonden.
“Daardoor konden we buiten geen kraan gebruiken
en hebben we alles van binnenuit moeten
installeren”, vertelt Jordi Brom van Bincx.
Planning
Dat betekende dat de planning zorgvuldig moest
worden afgestemd met specifiek de dakwerkers die
de dakbeplating aanbrachten. “Steeds als wij een
deel van de hal klaar hadden, konden zij verder met
hun werkzaamheden. Door slechte
weersomstandigheden lag het werk af en toe stil.
Dan moesten we alle zeilen bijzetten om de
planning weer enigszins recht te trekken.”
Trap-en hekwerken
Bincx leverde en monteerde verder ook de
trap- en hekwerken voor de logistieke hal.
Daarnaast monteerden ze de betonwanden en
de kanaalplaatvloeren. “Meestal waren we met
een team van ongeveer vier man aan het werk.
Technisch gezien was het voor ons geen complex
project. We doen jaarlijks meerdere van dit soort
projecten en ook wel grotere.”
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Van der Jagt Groep
sloopt, boort en zaagt
Van der Jagt Groep is een familiebedrijf dat zich al
drie generaties lang bezighoudt met
sloop-, boor- en zaagwerkzaamheden,
voornamelijk voor opdrachtgevers in de weg- en
waterbouw, de utiliteitsbouw en de petrochemie.
Voor de nieuwbouw van Paardekooper verrichte
het bedrijf diverse werkzaamheden voor
bouwbedrijf Vrolijk. André Rikkers, bedrijfsleider
van de vestiging in Krimpen a/d IJssel, vertelt
erover: “Wij zijn een vaste bouwpartner van Vrolijk.
In dit geval hebben we voor hen de funderingspalen gesneld, zo’n 350 stuks. Daarvoor hebben
wij een rupskraan met een hydraulische kraker.
Het puin voeren we direct af in een container die
op de vrachtwagen staat, die ook de rupskraan
vervoert. We verzorgen dus het hele plaatje”.
Boor-en zaagwerkzaamheden
Behalve het koppensnellen voerde Van der Jagt
Groep ook diverse boor- en zaagwerkzaamheden
uit voor Vrolijk. Daaraan hield het bedrijf een
nieuwe klant over. Rikkers: “Betonleverancier Tricon zat met te lange kanaalplaten. Ze hadden ons
bezig gezien en deden een beroep op ons om de
platen in te korten en dat hebben we gedaan”.
Flexibiliteit
Die flexibiliteit noemt Rikkers als een van sterke
kanten van Van der Jagt. “Flexibiliteit,
klantgerichtheid en betrouwbaar zijn, dat is waar
wij voor staan”, besluit hij. “En dan vooral dat laatste: ja is ook echt ja bij ons”.
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Het gebouw voldoet aan alle eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).
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Houten kozijnen en
deuren naar wens en
keuze
Lambert Kozijnen uit Oude Tonge is specialist in
het leveren van hoogwaardige houten binnen- en
buitenkozijnen, ramen en deuren. Voor de
nieuwbouw van Paardekooper leveren ze de
binnenkozijnen inclusief het afhangen van de
compleet afgewerkte deuren.
“Alleen binnenkozijnen klinkt heel simpel”, zegt
werkvoorbereider Nico Bouter, “maar de aantallen
en diversiteit maken het complex. Zo hebben we
te maken met brandwerendheidseisen van dertig,
zestig en negentig minuten, rookwerendheidseisen, variërende maten, sponningen, glasvlakken
en sluitplan: dit heeft allemaal consequenties voor
de voorbereiding en productie. Hetzelfde geldt
voor de deuren. Voor Paardekooper leveren we deze
afgewerkt aan, ze kunnen niet of nauwelijks
nabewerkt worden. Daarom meten we ze na
montage in het werk in en worden ze vlak voor
oplevering afgehangen. Zo klopt de maat altijd en
voorkom je bovendien dat de deuren beschadigd
raken tijdens de bouw.”
3D model
De grote diversiteit aan deuren en kozijnen vereist
een gedegen voorbereiding. Daarover is Bouter
zeer tevreden. “Het contact met aannemer Vrolijk is
prettig doordat de lijntjes kort zijn en wij al vroeg
betrokken waren bij de werkvoorbereiding. Zo kun
je meedenken met de klant en samen oplossingen
in vroegtijdig stadium aandragen. Het is de
aannemer die de kozijnen plaatst, maar wij denken
wel mee over de optimale montagedetails. Daarbij
was het ook verhelderend om te werken met een
3D model. Al met al een gevarieerd project dus, dat
prima verloopt.”
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Fase 3 omvat zowel een kantoor als een logistiek gedeelte.
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De staalconstructie voor de logistieke hal omvat meer dan 1.000 ton staal.

VARIO

www.variogate.com | info@haagh-protect
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Leveren en aanbrengen van complete funderingen
Leveren en aanbrengen werkvloeren
Verzorgen van de wapening
Leveren en aanbrengen kelderwanden
Verzorgen van het bedrijfsvloerontwerp
Leveren, storten en afwerken van de beton
Aanbrengen van slijtlagen en nabehandelingen

3180 AE Rozenburg
Postbus 1201

In constructief opzicht staan het kantoor en de hal los van elkaar.
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Funderingen
Vloeren
Montage
Maatwerk

Betonpomp huren?
Neem contact met ons op!

Ons betonwerk
zit als gegoten…

Industrieweg 38 | Zierikzee
info@kosterbetonwerken.nl

kosterbetonwerken.nl

betonwerken bv

Opdrachtgever
Koninklijke Paardekoper Group,
Den Hoorn
Architect
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda
Installateur
Barth Installatietechniek,
‘s-Gravendeel
Staalconstructie
Bincx BV, Kootwijkerbroek

D. Koster 06 1287 5757
R. Coppejans 06 1056 0352

Heiwerk
Voorbij Funderingstechniek,
Amsterdam
Grondwerk
Breure Grondwerken,
Roosendaal
Fundering & vloeren
BetonBouw West, Rozenburg
Stalen dak-en gevenbeplating
Cladding Partners, Oosterhout
Boor & sloopwerkzaamheden
Van der Jagt Groep, Krimpen aan
den IJssel

Schilderwerkzaamheden
Jos Boeren Schilders, Roosendaal
Kozijnen
Lambert Kozijnen, Oude Tonge
Bouwprogramma
Nieuwbouw, zowel kantoor als
logistieke hal.
Bouwperiode
Maart 2021 – juni 2022
Bruto vloeroppervlakte
26.900 m2

‘We zijn al in een vroeg stadium betrokken toen de eerste
bouwkundige tekeningen voor Fase 3 op tafel lagen’
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Persbericht

Universiteit leiden bouwt met GOLDBECK een parkeergarage

LEIDEN – In opdracht van de Universiteit Leiden start GOLDBECK

Nederland BV met het ontwerp en de realisatie van een bovengrondse
parkeergarage. Het project wordt gereali-seerd op het terrein van Leiden
Bio Science Park, Nieuw Rhijngeest Zuid in Oegstgeest. De parkeergarage
heeft een oppervlak van circa 12.000 m2 vloeroppervlak en biedt circa
425 parkeerplaatsen. De samenwerking is vastgelegd door middel van een
integraal UAV GC contract.

De parkeergarage wordt uitgevoerd in het
unieke GOLDBECK-systeem. Dit volledig
dooront-wikkelde bouwsysteem heeft zich
in de afgelopen 30 jaar bewezen, ruim
1300 parkeergara-ges zijn inmiddels al
gerealiseerd door heel Europa.
De duurzame parkeervoorziening, welke is
ontworpen door Studio VVKH, wordt
voorzien van een unieke aluminium
lamellengevel welke is voorzien zeefdruk
technieken. De gevelplint bestaat uit
schanskorven voorzien van gerecyclede
steenachtig materiaal waar er ruimte is
voor biodiversiteit. Daarnaast is er sprake
van een groen-dak en worden er
zonnepanelen geplaatst.

In oktober van dit jaar zal gestart worden
met de bouw van de eerste fase, binnen
circa 5 jaar wordt vervolgens fase 2
gerealiseerd. Hiermee zal de parkeervoorziening in zijn totaal beschikken over
circa 650 plaatsen. Hiermee faciliteert de
garage voldoende parkeerplaat-sen voor
het grootste LSH (Life, Science & Health)cluster van Nederland. De parkeergarage
zal gebruikt gaan worden voor
werknemers, studenten en onderzoekers
die actief zijn bin-nen deze innovatieve
sector.
De Universiteit Leiden is gevestigd in
Leiden en Den Haag en heeft in totaal
zeven facultei-ten. Binnen het Leiden Bio

Science Park zijn meer dan 200 bedrijven
en instellingen actief waarvan veel
bedrijven zich bezig houden met medicijnontwikkeling.
GOLDBECK is een bouwbedrijf met eigen
productielocaties met vestigingen door
heel Euro-pa. Zes jaar geleden heeft
GOLDBECK voor de BENELUX een vestiging
in Arnhem geopend. Met een omzet van
circa vier miljard euro is Goldbeck één van
de grootste bouwers op het gebied van
industrieel vastgoed. Naast parkeren focust
GOLDBECK zich in de BENELUX op
bedrijfsruimten, warehouses en kantoren.

Goldbeck Nederland B.V.
Meander 901
6825 MH Arnhem
+31 (0)26 800 12 11
arnhem@goldbeck.nl
www.goldbeck.nl
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jungheinrich.nl/li-ion

Jungheinrich
EKS 412s.
Snelste verticale
orderpicktruck
met hoogste
orderverzamelhoogte.
Picken op meer dan 14 meter!
De Jungheinrich EKS 412s is de snelste verticale orderpicktruck
op de markt. Ten opzichte van het marktgemiddelde bedraagt
de winst zelfs minimaal 35%. De technische innovaties, het
ergonomische comfort en een breed scala aan hulpsystemen
zorgen ervoor dat medewerkers zich 100% kunnen concentreren
op hun kerntaken.

Meer informatie:
www.jungheinrich.nl/eks412s

Restauratie en
hoogwaardige
utiliteitsbouw
Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
• Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en
ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
• Monumentaal betonherstel en aanpak
condensatieproblematiek
• Monumentale plafonds restauratie, fixeren met RVS
schroeven en ringen, verfvrij maken van lijstwerk en
ornamenten
• Nieuwe rieten plafonds maken met kalkmortel raap
en afwerklaag
• Saneersystemen aanbrengen
Aanpak vochtproblematiek
• Onderzoek en advies betreffende optrekkend vocht,
kelderlekkages en condensatievocht
• Uitvoering compleet van aanbrengen vochtregulerende kelder- en saneersystemen, inclusief
bikwerk en sauswerk

Stucwerk afwerkingen met zeer hoge visuele eisen
• Stucwerk voor glanzende afwerking
• Stucwerk in strijklicht situaties
Projectmanagement
• Uitvoering van grote projecten met een divers
stucwerk
• Projectcalculatie
• Advisering systemen
• Veiligheid coördinatie
• Aanwezigheid van stukadoors met BHV, VCA en VOG
• Bewaking planning
Bijzondere afwerkingen:
• Betonlook
• Tadelakt
• Marmerpleister

Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD Leiderdorp | info@monks.nl

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

