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Dipaq kantelhekken en doorlaatinrichtingen zijn speciaal ontworpen 
vanuit preventief oogpunt. Kantelhekken zorgen voor een veilige door-
stroom van pallets naar entresols, bordessen en tussenverdiepingen.

Dipaq Tüv gecertificeerde kantelhekken gerandeert een veilige en 
gebruikvriendelijke oplossing voor verticale verplaatsing van pallets.

Kantelhekken & 
doorlaatinrichtingen

Matena 13 | 3356 LG Papendrecht | 078-842 47 16 | info@dipaq.nl
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Beste lezers,

Groen, duurzaam, ecologisch, milieuvriendelijk… het zijn 
allemaal termen die tegenwoordig bijna gemeengoed 
zijn in de bouw. En dan niet alleen in de woningbouw 
maar ook steeds meer in de utiliteitsbouw. Reden voor 
ons om apart aandacht te besteden aan dit thema in 
onze special.

In essentie gaat het erom dat je de negatieve effecten 
van een nieuw (of bestaand) gebouw, evenals die van 
de bouw an sich, op het milieu en de directe omgeving 
zoveel mogelijk minimaliseert. Bijvoorbeeld door 
duurzame en herbruikbare bouwmaterialen te 
gebruiken, energiezuinige installaties te installeren en/
of te kiezen voor groene daken en gevels.

In de special maak je onder meer kennis met Woody 
Building Concepts. De onderneming werkt al sinds de 
start in 2018 met een innovatief houtbouwconcept. Dit 
vanuit de overtuiging dat hout het ideale 
bouwmateriaal is voor de CO2-neutrale, circulaire 
wereld waar we naar toe werken. Je leest tevens over 
The Natural Pavillion op de Floriade Expo 2022. Dankzij 
het industriële concept is het gebouw volledig 
demontabel en schaalbaar voor multifunctioneel 
gebruik. Een mooi voorbeeld van wat er allemaal 
mogelijk is in de bouw.

Uiteraard brengen we nog meer projecten bij jullie 
onder de aandacht. Op Maasvlakte-West wordt een 
nieuw distributiecentrum, DC Distripark, gerealiseerd. 
Het heeft een vloeroppervlak van circa 35.000 m². Ook 
het nieuwe Boutique Hotel Helder is apart het 
vernoemen waard. In het centrum van de populaire 
badplaats Renesse werd een voormalig 
visrestaurant omgetoverd tot een chique hotel. Daar 
was wel een forse verbouw voor nodig, in combinatie 
met een nieuwe houten prefab-aanbouw.

Veel leesplezier toegewenst!

Cock Penning
Industriebouw

58

4

Daphne Doemges
Rob Hoegen
Ton vd Laar
Heidi Peters 
Rogér van Domburg



Editie: mei 2022

Opzeggingen abonnement
Annuleringen abonnement 
schriftelijk en uitsluitend 
drie maanden voor afloop 
abonnementsperiode. Het 
abonnements geld dient bij 
vooruitbetaling te worden vol-
daan. Zie www.work4media.nl/ 
algemenevoorwaarden

Doelgroep
Directies en management van 
opdrachtgevende bedrijven 
vanuit de industriebouw, betrok-
ken ministeries en rijksdiensten, 
provinciale, gemeentelijke en 
andere betrokken overheden, 
architectenbureaus, advies- en 
ingenieursbureaus, aannemers en 
toeleveranciers.

Work4Media - ISSN: 2356-8978
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen  in een geautomatiseerd gegevens-

bestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

 elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere 

manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel dit 

vaktijdschrift zorgvuldig en naar beste weten wordt samen-

gesteld, kan de uitgever niet instaan voor de juistheid of volledigheid 

van de informatie. uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aan-

sprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het 

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zij n op de in 

dit vaktijdschrift gegeven informatie. 

118

4 DC Aldi
 Groningen

22 Verbouwing Boutique Hotel Helder
 Renesse

36 Fabriek de Zuivelhoeve
 Hengelo

44 Rittenburg3
 Middelburg

54 Woody Building Concepts
 Nieuwkuijk

58 MFO Erasmus Universiteit
 Rotterdam

74 LAB42
 Amsterdam

86 Natural Pavilion 
 Almere

88 Het Baken
 Zeewolde

96 DC Lidl
 Almere

102 DC Distripark Maasvlakte
 Rotterdam

118 Filmtheater Slachtstraat
 Utrecht

126 Bedrijfspand Muller Beltex
 Pijnacker

132 Uitbreiding Thijhof Automotive
 Almelo

140 Appartementencomplex Lefier
 Groningen

Vaktijdschrift over industriële en utilitaire bouwprojecten

Backoffice
Petra Schaap
pschaap@work4media.nl

Backoffice
Cheryl Penning
clpenning@work4media.nl

96



DC ALDI • Groningen

IndustrieBouw mei 2022 • 4



Tekst: Frank Thooft 
Foto’s: Henri VosIB

Het nieuwe DC komt in de 
plaats van het bestaande 
ALDI-DC in Drachten.

Duurzaam distributiecentrum ALDI

Ultramodern distributiecentrum van 38.000 m2 

binnen veertien maanden gereed! 
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Als hoofdaannemer verzorgt Jorritsma 
Bouw de coördinatie van het gehele 
bouwproject. “Een uitdagende opgave 
vanwege de strakke deadline”, aldus Jeroen 
Hermans, projectleider bij Jorritsma Bouw. 
“Wij hebben een bewezen aanpak voor het 
realiseren van grootschalige projecten. Met 
interfacemanagement beheersen we de 
raakvlakken van bouw, sprinklerinstallaties 

Aan de A7 bij Groningen verrijst op Industrieterrein Westpoort het nieuwe gasloze distributiecentrum (DC) van 
ALDI, dat in de plaats komt van het bestaande ALDI-DC in Drachten. Jorritsma Bouw is hoofdaannemer van dit 
prestigieuze project, dat zij in opdracht van ALDI Vastgoed B.V. aan het realiseren is.

Het is de bedoeling dat het DC rond 
de bouwvak 2022 wordt opgeleverd.

en gebouwgebonden installaties. Daarbij 
vormen onze transparante werkwijze en 
onze heldere communicatie de sleutel tot 
succes. Wij ontzorgen op proces, techniek, 
kwaliteit en budget.”

Logistieke uitdaging
“Het is een logistieke uitdaging om zo’n 
groot project binnen de planning van 

veertien maanden te realiseren. Maar dat 
gaat lukken, daarvan ben ik overtuigd.” Als 
het DC rond de bouwvak van 2022 
opgeleverd wordt, staat er een 
ultramodern distributiecentrum van in 
totaal 38.000 m². “De hal neemt daarvan 
26.000 m² in. De techniekzone omvat 3.000 
m² voor alle installaties. Er komen maar 
liefst 76 docks en een apart koelhuis, 

DC ALDI • Groningen
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‘Voor de bouw van de hal zijn 380 betonkolommen gebruikt’

Groningen • DC ALDI

inclusief een vleescel, van 5.000 m². Er 
komt ook een aparte garage met een 
tankfaciliteit en een wasstraat voor de 
vrachtwagens en er komt een nood-
stroomaggregaat. Boven de hallen komen 
op een ruimte van 3.500 m² diverse kanto-
ren, een kantine en omkleedfaciliteiten.”

Voor de bouw van de hal zijn 380 beton-

kolommen gebruikt. “Daarop hebben we 
140 stalen spanten bevestigd met stalen 
gordingen. Het staal is geleverd door Bincx, 
en samen met de prefab betonelemen-
ten gemonteerd. De stalen dakplaten zijn 
met isolatie en kunststof dakbedekking 
uitgevoerd en grotendeels voorzien van 
de PV-panelen, zodat het zo veel mogelijk 
in de eigen energiebehoefte kan voorzien. 

Eventuele overproductie van de PV-panelen 
wordt aan het net teruggeleverd. De 
capaciteit van de panelen is drie 
megawattpiekuur. De E- en W-installaties 
zijn geleverd door Lammerink 
Installatietechniek. En natuurlijk is het hele 
gebouw volledig gasloos gemaakt.”

IndustrieBouw mei 2022 • 7
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+ 31 (0)88 786 85 90
info@rvbgroep.nl

DE TOTAALOPLOSSING
VOOR UW PROJECT VAN
ONTWERP TOT REALISATIE

‘Veel essentiële infra 
zie je niet eens’ 

Wie straks het nieuwe distributiecentrum van ALDI 

in Groningen nadert, realiseert zich misschien niet 

dat er heel veel onzichtbaar werk is verzet voordat 

de eerste steen gelegd kon worden.

“Wij verrichten veel zichtbaar werk, zoals 

bestratingen en groenvoorziening”, vertelt Rutger 

Roseboom, Hoofd Projecten bij RVB Infra. “Minstens 

evenveel werk zie je echter niet. De 

grondverbetering voordat er überhaupt begonnen 

kon worden. De versterking van de draagkracht. De 

optimalisatie van het bestratingsplan, 15.000 m². De 

aanleg van hemelwaterriool, vuilwaterriool, itc-

leidingen, obas, pompputten en 

graafwerkzaamheden voor derden voor IT-leidingen. 

Drainagestelsel
Het gebouw van 37.000 m² rust op een 

puinfundering die we aangelegd hebben en daarna 

geëgaliseerd. Over enkele weken draaien we het 

asfalt: 24.000 m². Tevens wordt er een 

drainagestelsel in de groenzone aangebracht. In het 

najaar ga je weer wat tastbaars zien: dan leggen we 

nog de groenvoorziening rond het DC aan.”

DC ALDI • Groningen
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Bouwen in fases
Om de planning waar te kunnen maken, is 
de bouw opgedeeld in twaalf fases. “Groot 
voordeel was dat ALDI Vastgoed B.V. al de 
voorbelasting van dit terrein voor rekening 
heeft genomen. Je zit hier met veengrond, 
dus je moet voor je de wegen en overige 
verhardingen gaat aanleggen eerst een 
periode voorbelasten. Dat heeft de 
opdrachtgever gedaan, waarna wij snel en 
efficiënt ons bouwplan konden uitvoeren.” 
De vloeren zijn ook in twaalf fases gestort, 
en de buitenwanden zijn eveneens in 
diverse fasen gerealiseerd. “Op die manier 
konden we snel en efficiënt werken, geheel 
volgens de planning.” Het gebouw is ook 
volledig gesprinklerd en heeft de 
beschikking over een eigen sprinkler-
installatie. Als we aan de buitenzijde van 
het gebouw kijken zien we veel groen, circa 
28.000 m², en een ruim opgezette 
bestrating die door RVB is aangelegd, dit 
omvat 38.000 m².

Ervaren bouwer
Jorritsma Bouw heeft in het recente 
verleden diverse winkels van ALDI 
Vastgoed B.V. gebouwd en verbouwd. 
Andere opvallende projecten van Jorritsma 
Bouw zijn de blikfabriek en de 
ultrafiltratiefabriek in Heerenveen, 
Ausnutria in Ommen, Station Oudeschip in 
Eemshaven en de zuivelfabriek A-ware in 
Heerenveen. “Jorritsma voelt zich 
verbonden met de industrie. Enerzijds 
omdat we veel ervaring hebben met 
bouwen voor industriële organisaties. 
Maar ook omdat de industrie essentieel is 
voor de economische en maatschappelijke 
ontwikkeling van de regio. En we vinden 
het belangrijk om daar een bijdrage aan te 
leveren.”

De bouw is opgedeeld in twaalf fases.
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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   

DC ALDI • Groningen

Het terrein is eerst voorbelast voordat de bouw van start ging.

IndustrieBouw mei 2022 • 10



Groningen • DC ALDI

Preco bouwt met prefab casco efficiënt aan 
DC ALDI

De afgelopen maanden heeft Preco uit Apeldoorn het prefab casco voor het nieuwe distributiecentrum 

van ALDI in Groningen opgeleverd. ‘Wij bouwen beton’ is de veelzeggende slogan van Preco. Vanuit de 

eigen moderne fabriek, die Preco drie jaar geleden voor zichzelf in Apeldoorn bouwde, zijn de prefab 

kolommen, balken, wanden, vloeren, trappen, bordessen en kanaalplaten geleverd en gemonteerd. .

Projectleider Gilian van Lith van Preco: “We hebben daarvoor alle aandacht op dit DC gericht, zodat 

we het snel en efficiënt konden realiseren.” Het DC in Groningen was niet het eerste dat Preco voor de 

Aldi bouwde. “Vorig jaar bouwden we voor deze supermarktketen in Deventer een vergelijkbaar DC. We 

weten dus waar we over praten.”

Efficiënte werkwijze
“Om een paar aantallen te noemen: in Groningen gaat het om een 

groot gebouw van 136 bij 300 meter. We hebben 14.000 m² 

betonnen wanden geplaatst, 425 betonnen kolommen en zo’n 

10.000 m² betonnen kanaalplaatvloeren. Het is echt een van onze 

specialismen, op deze grote schaal bouwen. Momenteel zijn we 

voor het Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) een dubbel DC aan het 

bouwen, dus een distributiecentrum op twee verdiepingen. 

Met onze efficiënte werkwijze kunnen we de klant optimaal ontzorgen. Andere recente opdrachten zijn 

het DC voor Lidl in Almere, het Sporthuis Abcoude, het Generaal Maczek museum in Breda, het 

hoofdkantoor voor Roompotvakanties in Goes en de biowarmte-installatie Lage Weide in Utrecht.”

Ultramoderne betonfabriek
Preco, dat in 2004 als Cervix Beton startte, zag de afgelopen de 

vraag naar prefab elementen stijgen. Dat was reden om in 2019 een 

nieuwe, ultramoderne betonfabriek op de Ecofactorij in Apeldoorn 

te bouwen. De nieuwe fabriek bestaat uit een 10.000 m² grote 

productieruimte, waar een totaalpakket aan prefab betonnen 

ruwbouwproducten voor met name de utiliteitsbouw wordt 

geëngineerd en geproduceerd. Het assortiment bestaat uit 

constructieve en niet-constructieve wanden tot balken, kolommen, 

galerijplaten, balkons, trappen, bordessen en kanaalplaatvloeren. 

IndustrieBouw mei 2022 • 11
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DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

CASCOBOUW

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

HEKWERK DAT OVERDAG MOOI IS 
EN ‘S NACHTS WERKT

•  Hoge leverbetrouwbaarheid:  
opleverdata staan bij ons voorop

•  Eigen productiehal voor assemblage 
maatwerk producten

•  Professionele plaatsing door eigen  
montageploegen

•  Kwalitatief hoogwaardige producten met 
lange levensduur voor een scherpe prijs

•  Goede service voor onderhoud en 
storingen

Hekbouw BV 
Bedrijventerrein ‘Driehoeven’
Noordstraat 4, 4641 SE Ossendrecht

T 0164 - 67 20 02  F 0164 - 67 20 53
E info@hekbouw.com  I www.hekbouw.com

DC ALDI • Groningen

Er zijn onder andere 14.000 m² betonnen wanden geplaatst, 425 
betonnen kolommen en zo’n 10.000 m² betonnen kanaalplaatvloeren.
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Groningen • DC ALDI

MEER INFORMATIE?   
LAMMERINK-GROEP.NL 

Specialisten in 
installatietechniek
Al bijna zestig jaar is Lammerink Installatie-
groep, met een hoofdvestiging in Ootmarsum, 
een betrouwbare partner voor opdrachtgevers  
in veel verschillende sectoren. We zijn een 
modern en compleet bedrijf, actief in heel 
Nederland en we voeren zeer uiteen-
lopende projecten uit. Van klein 

tot en met groot, van relatief 
eenvoudig tot en met 

razend complex.

ELEKTRO
TECHNIEK

WERKTUIG
BOUW

TELE 
MATICA

BEVEILIGINGS 
TECHNIEK

TECHNISCH 
BEHEER

Tankinstallaties 
Voets Installaties uit Noord-Limburg gaat voor het 

nieuwe ALDI DC de tankinstallaties voor de 

beleverende vrachtwagens leveren en installeren. Het 

werk is medio mei begonnen en zal naar verwachting 

zes weken in beslag nemen.

Sjef Heijmans: “Onze bijdrage bestaat uit het 

leveren en monteren van twee stuks 75.000 liter 

bovengrondse dubbelwandige diesel tanks, inclusief 

twee stuks Petrotec brandstofafgiftepompen met GIR 

tankregistratie, een 5.000 liter Adblue installatie met 

twee afgiftepunten en een ruitensproeierinstallatie, 

inclusief bijbehorende elektrische installaties.” 

Daarnaast levert en installeert Voets ook de 

smeerolie-  vet- en koelvloeistof installaties in de 

vrachtautowerkplaats. Tot slot neemt Voets ook de 

dieselinstallaties voor de noodstroomaggregaten in de 

technische ruimte voor haar rekening. 

Voets Installaties B.V.  is een gerenommeerd bedrijf 

met ruime ervaring op het gebied van tankinstallaties, 

brandstoftechniek, AdBlue installaties, gecertificeerde 

vloeistofdichte voorzieningen, chemie installaties en 

werkplaatsinrichtingen. Ook voert Voets Installaties 

periodieke controles uit en onderhoud van de 

installaties en beschikt over diverse veiligheids- en 

kwaliteitscertificaten.

Ellerweg 16 | 6037 RS Kelpen-Oler | T:+31(0)495 65 13 85

Voet Installaties BV is uw partner in brandstofinstallaties

 

Voets Installaties B.V. 

Ellerweg 16 

6037 RS Kelpen-Oler | Nederland 

T:   +31(0)495-1385 

E:   info@voetsinstallaties.nl 

W: www.voetsinstallaties.nl 
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Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van 

een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. 

Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele 

markt ontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat 

exact aansluit op uw eisen en wensen!

K.I.M. Nederland B.V.
Tweelingenlaan 144
7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl

KOEL- EN VRIESHUISBOUW        
ISOLATIESYSTEEMBOUW

SPECIALIST
IN PLATTE 

DAKEN

NIEUWBOUW & RENOVATIE

Roald Amundsenstraat 4  •  7825 AT Emmen  •  0591 668 120  •  info@jalving.nl  •  www.jalving.nl

DC ALDI • Groningen

Aan de buitenzijde van het gebouw komt veel groen, circa 28.000 m².
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Eerste grote DC voor 
Jalving 

Dakdekkersbedrijf Jalving heeft de afgelopen jaren 

op heel veel Nederlandse supermarkten van de 

ALDI de dakbedekking verzorgd, en nu is dan ook 

het eerste moderne distributiecentrum van de ALDI 

aan de beurt: het nieuwe DC dat in Groningen wordt 

gerealiseerd.

Sander Giunta Dalbani, projectleider bij Jalving: 

“We hebben een kunststof daksysteem van 40.000 

m² gelegd, voorzien van een PE dampremmer en 140 

mm PIR isolatie en 1 laag FPO dakbedekking. Het 

dak heeft daarmee een isolatiewaarde van 6.0. Dat 

is zeer geschikt voor dit soort distributiecentra. Voor 

ons was dit een mooie bekroning op al die 

supermarkten die we voor de Aldi hebben mogen 

doen.”

Brede portfolio
Jalving bestaat al sinds 1968 en is uitgegroeid tot 

een van de grotere dakdekkersbedrijven in 

Nederland. In het portfolio staat een brede range 

van opdrachten, variërend van een parkeergarage 

op Schiphol tot een woonfabriek en een datacenter. 

Jalving werkt niet alleen in Nederland maar ook over 

de grens aan grootse projecten.

‘We hebben een kunstof 
daksysteem van 40.000 m2 
gelegd, voorzien van 1 laag 

FPO dampremmer’

Rivium Boulevard 46, 2909 LK Capelle aan den IJssel
www.beekink.com

Installatieadvies
Duurzaamheid
Projectmanagement
Ouderhoud en Beheer

IndustrieBouw mei 2022 • 15
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Nieuwe kantine DC ALDI: sfeervol én 
functioneel

De 175 medewerkers die straks in het nieuwe distributiecentrum van ALDI Groningen in de kantine 

komen, zullen hun ogen uitkijken. De door Hakvoort Professional geplaatste grootkeuken is sfeervol én 

functioneel. Er is gekozen voor kwaliteit en duurzaamheid.

Eric Harsta, Commercieel manager bij Hakvoort Professional: “Achter het met fraaie composietbladen 

bedekte uitgiftebuffet is een modern kookeiland van Rubbens gesitueerd, zodat je de koks aan het werk 

kunt zien. Het geheel straalt transparantie en kwaliteit uit. De kantine zelf is ingericht met mooie 

stoelen en tafels waar je prettig kunt zitten en gezellig even met je collega’s van gedachten kunt 

wisselen. En als je klaar bent met eten, kun je je dienblad eenvoudig naar de debrasseerplek van de 

eveneens door Hakvoort ingerichte spoelkeuken brengen. Gemak dient de mens.”

‘Achter het met fraaie composietbladen bedekte 
uitgiftebuffet is een modern kookeiland van Rubbens 
gestitueerd, zodat je de koks aan het werk kan zien’

Duurzaamheid
De horeca-apparatuur is met zorg gekozen. Daarbij is er zowel gelet op kwaliteit als op duurzaamheid. 

Harsta: “We hebben praktisch dezelfde keukeninrichting gekozen als voor het DC van ALDI in 

Deventer, dat we net hebben opgeleverd. We hebben deze opdracht samen met Deventer gekregen via 

Den Hollander Bouwadvies, die veel voor ALDI regelt. Ook in het DC in Deventer werken de mensen 24/7 

en moet je dus over een professionele keuken beschikken die daarvoor geschikt is. 

En daarbij speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor ALDI. We hebben bijvoorbeeld een zeer 

energiezuinige professionele vaatwasser geplaatst, die gebruik maakt van warmteterugwinning. Dat 

scheelt weer in het energiegebruik. Koken gaat vanzelfsprekend op inductie, dus dat is ook zuiniger. De 

Halton afzuigkappen zijn ook een heel mooie duurzame oplossing: die hebben minder toevoerlucht 

nodig, dus dat hoef je ook niet af te zuigen, wat ook resulteert in een lager energieverbruik. Zo is er op 

allerlei punten kritisch gekeken hoe het zowel duurzaam als efficiënt en betaalbaar kan.”

Een passende oplossing
Hakvoort Professional heeft in de afgelopen 65 jaar van haar bestaan een brede variëteit aan professio-

nele keukens geleverd. Harsta: “Onder meer in vakantieparken, in de zorg en in universiteiten, maar ook 

op boorplatforms, in musea, in gevangenissen, in seniorenwoningen, in luxe jachten, in woonwarenhui-

zen en attractieparken. Overal hebben we wel passende oplossingen voor.”

DC ALDI • Groningen
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Groningen • DC ALDI

Het DC is compleet gasloos.
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22 stalen trappen 
Het nieuwe distributiecentrum van ALDI in Groningen, 

dat Jorritsma Bouw momenteel aan het bouwen is, telt 

maar liefst 22 stalen trappen. De trappen zijn door 

Mareko Metaalbewerking uit Groningen in de eigen 

productiehal vervaardigd en worden ter plaatse door 

de monteursploeg gemonteerd. 

Behalve de stalen trappen wordt er ook 100 meter 

stalen hekwerken en trapleuningen geleverd door 

Mareko. Directeur Hans de Graaf vertelt: “We kregen 

de opdracht van Jorritsma in oktober vorig jaar en zijn 

onlangs gestart met de productie en montage. Volgens 

planning leveren we voor de bouwvak op.”

50-jarig bestaan
In de productiehal worden de onderdelen voor de 

trappen en hekwerken gefabriceerd en daarna 

thermisch verzinkt en eventueel van kleur voorzien. 

Ook heeft Mareko onlangs 340 meter stalen 

aanrijbeveiligingen (hoekprofielen) aangebracht. 

Mareko construeert sinds 1972 een grote variëteit aan 

ijzerwerkconstructies op maat. Mareko viert dit jaar het 

vijftigjarig bestaan.

Vele kilometers 
leidingen geïsoleerd 

Als hij het optelt, komt directeur/eigenaar Wessel van 

Meggelen tot vele kilometers isolatie die zijn bedrijf 

Phoenix BIO BV aanbrengt bij de binnen- en 

buitenleidingen en kanalen bij de aanleg van het 

nieuwe DC van ALDI in Groningen, net als bij het DC 

ALDI in Deventer.

“Het is een grote opdracht waar we in mei mee zijn 

begonnen, en waar we rond de bouwvak mee klaar 

hopen te zijn.” Alle leidingen (koel, CV, koud, warm, 

kanalen, hemelwater en rioleringsleidingen) zijn op het 

gehele project voorzien van thermische, akoestische 

en koude-isolatie. Thermisch voor warmtebesparing, 

akoestisch voor watergeluiden en koude-isolatie om 

condens tegen te gaan. 

Brandveiligheid
De buitenleidingen/kanalen zijn daarnaast extra 

voorzien van een aluminium mantel. Bovendien dicht 

Phoenix Bio alle sparingen en leidingen af in 

brandwanden en vloeren. Bij brand zorgen deze 

afdichten ervoor dat vuur of rook zich niet kan 

verspreiden naar naastgelegen ruimten en personen 

veilig het pand kunnen verlaten. Ook verzekeringstech-

nisch zijn deze werkzaamheden van essentieel belang. 

‘Volgens planning leveren we 
voor de bouwvak op’

DC ALDI • Groningen
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Het gebouw is volledig gesprinklerd.
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DC ALDI • Groningen

In het DC worden ook stellingen geplaatst.
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Opdrachtgever
ALDI Vastgoed BV, Culemborg

Directievoering
Den Hollander Bouwadvies en Ontwerp, 
Klundert

Constructeur
Pieters Bouwtechniek, Zwolle

Adviseur brandveiligheid
Incendio, Utrecht

Adviseur installaties
Beekink Installatieadviseurs, Capelle aan den 
IJssel

Hoofdaannemer
Jorritsma Bouw, Groningen

Staalconstrcutie & prefab montage
Bincx BV, Kootwijkerbroek

Prefab betonelementen
Preco BV, Ede

Installateur
Lammerink Installatiegroep, Ootmarsum

Tankstation & werkplaats
Voets Installaties BV, Kelpen-Oler

Dakbedekking bitumines en kunststof
Dakdekkersbedrijf Jalving, Emmen

Koelcellen
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Brandwering Isolatie en Onderhoud
Phoenix BIO BV, Leek

Grondwerk inclusief infra
RvB Infra BV, Harderwijk

Trappen, hekken & staal
Mareko Metaalbewerking, Groningen

Stoffering
Abeln Stoffering, Groningen

Hekwerk
Hekbouw, Ossendrecht

Keukeninrichting
Hakvoort Professional, Emmeloord

Groningen • DC ALDI
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Verbouwing Boutique Hotel Helder • Renesse

Van visrestaurant tot Boutique Hotel 
Fraanje verzorgt indrukwekkende make-over 
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Tekst: Rob Hoegen 
Foto’s: Kiona in ‘t Veld & Dick van der Veer & Ramanda de BruijnIB

De verbouwing van het 
Boutique Hotel in volle gang.
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Zo mooi als de Zeeuwse kust is, is het 
nieuwe Boutique Hotel Helder, vinden 
ondernemersechtpaar Irene en René 
Oudesluis-Bijkerk en hotelorganisatie Kloeg 
Collection. “Zestien luxe hotelkamers, een 
dito lounge, allemaal turn-key opgeleverd. 
We hoefden alleen de zeep en de 
handdoeken nog maar neer te leggen.” 
Zoals vaker zocht opdrachtgever/
ontwikkelaar TEAM Concepts ook bij dit 
project de samenwerking met aannemer 
Fraanje: “Ons-kent-ons, dat werkt wel zo 
lekker. Zeker in Zeeland.”

Slopen en 3D-scannen
Waar Fraanje normaliter ook plan-

In het centrum van de populaire badplaats Renesse zorgde het eveneens Zeeuwse aannemingsbedrijf Fraanje BV
voor de make-over van een voormalig restaurant tot een chique hotel. Het betrof een forse verbouw in combinatie 
met een nieuwe houten prefab-aanbouw. 

‘Het was een relatief klein project, maar niet 

minder intensief dan een groot hotelcomplex’

‘Ons-kent-ons, dat werkt wel zo lekker in Zeeland’

Verbouwing Boutique Hotel Helder • Renesse

ontwikkelaar is, stapte de aannemer nu 
pas na de ontwerpfase het proces in als 
bouwpartner. “Bovendien houdt onze 
utiliteitstak zich vooral bezig met grotere 
projecten en nieuwbouw, dus dat maakte 
dit een bijzondere klus. Het was een 
relatief klein project, maar niet minder 
intensief dan een groot hotelcomplex”, 
vertelt Maarten de Landmeter, namens 
Fraanje verantwoordelijk voor de 
werkvoorbereiding. Omdat het oude 
restaurant in het verleden vaak verbouwd 
is, werd besloten de achtergevel volledig 
te verwijderen en werd het pand intern 
helemaal leeggeruimd. Daarmee werd in 
september 2021 gestart. “Binnenmuren, 

plafonds, betonnen vloer: alles eruit, er 
moest flink gestut worden. En omdat er 
nogal wat oude bouwtekeningen 
circuleerden die niet altijd met elkaar (en 
met de werkelijkheid…) correspondeerden, 
besloten we ook om alles opnieuw in te 
meten met een 3D-scan. Dat alles weer 
kloppend en passend was, hadden we niet 
alleen nodig om het bestaande aan te 
kunnen passen, maar ook om de nieuw-
bouw optimaal aan te laten sluiten. En 
onze inkoop op af te stemmen, natuurlijk.”

Duurzaam prefab
Toen vervolgens de nieuwe staalconstruc-
tie was geplaatst, kon rond Kerst 2021 
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Er is duurzaam EPDM gebruikt bij de dakbedekking en 
de isolatie van het bovendak, de terrassen en de goten.

Renesse • Verbouwing Boutique Hotel Helder
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Verbouwing Boutique Hotel Helder • Renesse
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Renesse • Verbouwing Boutique Hotel Helder

begonnen worden met de realisatie van 
de nieuwe aanbouw. Houtskeletbouw, 
geproduceerd in de eigen werkplaats van 
Fraanje. “Dat levert winst op qua flexi-
biliteit, planning en kwaliteit. En ook de 
kozijnen en gevelbekleding werden vooraf 
al geplaatst, waardoor je dat niet meer 
buiten in weer en wind hoeft af te 
timmeren en je bovendien ook binnen snel 
en droog aan de slag kan. Al met al nam 
de montage van het geheel nog geen week 
in beslag”, aldus De Landmeter, die in dit 
licht ook het fenomeen duurzaamheid 
toch even wil benoemen. “Los van minder 
fundering (hout erop is lichter dan steen), 
minder transporten, minder bouwafval en 
dergelijke hebben we bij Boutique Hotel 
Helder ook gekozen voor een duurzame 
steenachtige beplating als gevelafwer-
king en geveldelen van Fraké. Dat is een 
snelgroeiende loofhoutsoort afkomstig uit 
verantwoord beheerde bossen in West-
Afrika.”

LEAN-methodiek
Ook logistiek gezien was het soms even 
passen en meten in het kleine maar drukke 
Renesse, zegt De Landmeter. ‘We hadden 
er heel weinig bouwterrein en de weg aan 
de achterzijde van het pand moest vrij 
blijven. Maar voor dat soort gevallen 
kunnen we bij de montage van staalcon-
structies en prefab gebruik maken van een 
eigen vrachtauto met autolaadkraan. 
Daardoor konden we aangeleverd 
materiaal meteen van vrachtauto naar de 
bestemde plek hijsen. En een ander 
voordeel was dat we ook bij Helder 
samenwerkten met dezelfde bouwpartners 
van eerdere hotelprojecten. Dat maakt 
dat je op elkaar bent ingespeeld, dezelfde 
werkwijze hanteert en weet welk 
kwaliteitsniveau gevraagd wordt. En 
tenslotte hebben we ook de planning 
gezamenlijk bepaald, op basis van LEAN-
methodiek. Daardoor verliep ook de 
afbouw vlot en efficiënt.”

IndustrieBouw mei 2022 • 27



Verbouwing Boutique Hotel Helder • Renesse

Cerfix: creatief 
puzzelen  

Ingenieursbureau Cerfix was in Renesse als 

hoofdconstructeur verantwoordelijk voor het 

constructief ontwerp. Omdat er vooraf nauwelijks 

goede gegevens beschikbaar waren, moest er nogal 

eens out of the box gedacht worden, aldus Cerfix-

adviseur Bart Oomen. 

“Om bijvoorbeeld de bestaande draagstructuur aan 

te passen naar de nieuwe indeling was het 

regelmatig puzzelen om nieuwe draag- en 

ondersteuningspunten te vinden. Dat resulteerde 

onder meer in wat extra overkragende constructies, 

stalen onderslagen en poeren…” 

Herziene plannen
Toen men dacht alle problemen getackeld te 

hebben, bleek tijdens de sloop dat sommige zaken 

toch nog net even iets complexer waren dan 

gedacht. Oomen: “Denk aan een kolommetje dat 

tevoorschijn komt bij het weghalen van een wand, 

of een hele betonrib die nog in de achtergevel bleek 

te zitten. Zelfs tijdens de sloop- en uitvoeringsfase 

hebben we het plan kortom nog moeten herzien op 

punten.”

Een zoektocht
Daarnaast was Cerfix voor wat betreft de nieuwe 

aanbouw van Helder in opdracht van Fraanje ook 

verantwoordelijk voor de uitwerking van de 

complete 3D engineering van de houtskeletbouw 

tot en met productieniveau. “En ook dat was wel 

eens een zoektocht: waar zitten de stelruimtes en 

waar en hoe sluit nieuw aan op bestaand… Maar 

daar schrikken we niet van. Dat soort dingen tijdens 

de rit samen oplossen maakt dit soort projecten 

interessant!”

Heinkenszand  Dirksland 
Danielsweg 10-12 Watertoren 49a 
4451 HP Heinkenszand 3247 CL  Dirksland 
+31 (0) 113-56 40 60 +31 (0) 187-60 96 58 

Cerfix is een ingenieursbureau met vestigingen in 
Heinkenszand  en  Dirksland. Cerfix levert advies, 
ontwerp, berekeningen en tekeningen voor   allerlei   
bouwkundige   en civiele constructies zoals:  
Funderingen, houtconstructies, staalconstructies 
en betonconstructies 

Ingenieursbureau 
voor bouw en civiel 

Kijk op cerfix.nl  

Het was even puzzelen om de bestaande draagstructuur 
aan te passen naar de nieuwe indeling.
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Kleinschalig 
boutiquehotel
Helder Renesse

Helder in Renesse komt bij ons zonder 
twijfel in de categorie geslaagde 
herbestemmingen! Wij maakten een 
ontwerp voor de transformatie van een 
lokaal visrestaurant naar een kleinschalig 
maar hoogwaardig boutiquehotel.

Kort Geytenbeek:
Smal maar stijlvol   

“Transformeer een visrestaurant tot een 

kleinschalig luxe hotel, met inachtneming van de 

bestaande structuur en de bijzondere vorm van 

het gebouw.” Ziedaar de nobele opdracht voor Kort 

Geytenbeek Architecten. Op zoek naar 

mogelijkheden en oplossingen loop je dan tegen 

nogal wat aan, architect Benno van Luttikhuizen 

pikt er twee zaken uit. 

“De opvallende serre, die als eetzaal aan het 

gebouw was ‘vastgeplakt’, stond op de nominatie om 

tot hotelkamers te worden omgetoverd. Uiteindelijk 

heeft deze bijzondere ruimte toch z’n eetfunctie 

heeft behouden, daar ben ik blij mee.”

Creatief nadenken
Het gebouw herindelen rekening houdend met de 

bestaande draagstructuur met hele smalle 

beukmaten van 3,2 meter noopte ook tot creatief 

nadenken. Het resulteerde – weinig standaard –  in 

hele smalle maar diepe hotelkamers, waar 

achtereenvolgens van binnen (donker) naar buiten 

(licht) de functies sanitair, slapen en ontspannen 

elkaar opvolgen. 

Stijlvol
“Het oogt allemaal heel stijlvol. Wat nog eens wordt 

onderstreept door de keuze voor ingetogen, wat 

donkere kleuren in combinatie met het vele hout en 

lichte stucwerk.”

‘Uiteindelijk heeft de 
eetzaal toch z’n eetfunctie 
behouden, daar ben ik blij 

mee’
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‘Je ziet ons overal’ 
De Watertorens van Goes en Domburg. De 

Arsenaaltoren in Vlissingen. Neeltje Jans. In de 

kwart eeuw die HDV Steigerbouw aan de weg 

timmert, werd menig markant bouwwerk in Zeeland 

door het Middelburgse bedrijf in de steigers gezet. 

“Door de aard van ons werk hebben we natuurlijk 

een breed werkveld. Industrie, infrastructuur, de 

bouwwereld: je ziet ons overal”, vertelt HDV’s 

Amasja Kruit. “Op grote complexe projecten, maar 

ook bij het kleinere werk zoals Boutique Hotel 

Helder.” 

Als het om steigerbouw gaat, is ‘klein’ overigens niet 

synoniem voor ‘eenvoudig’, legt Kruit uit. 

“Restauratie- en renovatieklussen van een 

geringere omvang, zoals Helder, vragen vaak om 

nóg meer maatwerk. Dat je ervoor zorgt dat alles in 

de voorbereiding goed is uitdacht en ingetekend.” 

Andere projecten
“Dat we Fraanje al kennen van veel andere 

projecten is dan natuurlijk een groot voordeel. 

Daarbij gaat het niet alleen om renovatie, maar 

ook veel nieuwbouw. Zo gaan we binnenkort weer 

samen aan de slag met een appartementencomplex 

in Bergen op Zoom.”

Verbouwing Boutique Hotel Helder • Renesse
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Renesse • Verbouwing Boutique Hotel Helder

BOUWMATERIALEN 
VOOR ELK PROJECT

Voorraad- en productinformatie of gelijk bestellen? Ga naar:

WWW.RAABKARCHER.NL

RAAB KARCHER MIDDELBURG
WALDAMMEWEG 2, 4338 PJ MIDDELBURG, TEL. (0118) 62 50 55

Snel het juiste leveren (op de juiste plek)
Raab Karcher is een bekend gezicht in de Zeeuwse horeca- en recreatiesector. Voor veel bungalowparken, restaurants 

en hotels verzorgde de Middelburgse vestiging van het bedrijf de toelevering van de bouwmaterialen.

“Bij Boutique Hotel Helder ook weer heel veel”, vertelt vestigingsmanager Barry Schroevers. “Van de isolatie tot 

dakpannen. En het tegelwerk, dat we ook zelf aangebracht hebben trouwens.” Voor Raab Karcher zijn renovatie-

opdrachten eveneens anders-dan-anders, vervolgt hij. “Het is daarbij soms moeilijker in te schatten wát je wánneer 

wáár nodig hebt. Ons voordeel is dat we een heel breed assortiment hebben en het gek moet lopen als we iets niet 

op de plank hebben liggen. We kunnen dus snel schakelen en leveren. 

En daarbij zo nodig gebruik maken van de laatste logistieke oplossingen, wat belangrijk is in dit werk. Bij Helder in 

Renesse konden we bijvoorbeeld materialen op de wat moeilijker bereikbare plekken op de steiger neerzetten, wat 

de medewerkers van Fraanje veel tilwerk bespaarde.”

Hechte samenwerking
Over de samenwerking met dit bouwbedrijf is Schroevers duidelijk. Die is hecht. Al heel lang. “Zo delen we onze 

kennis, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, digitale diensteverlening en duurzaamheid. Denk aan de Green-

works Acadamy, een door ons opgericht kenniscentrum voor de bouw- en installatiebranche waar medewerkers van 

bouwbedrijven praktisch en theoretisch worden geschoold.”
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Hotelinterieur met een 
5-sterren beleving 

Alle kleuren, materialen en prints zijn perfect op 

elkaar afgestemd en zorgen samen voor een unieke 

sfeerbeleving in hotel Helder. Met de prachtige 

omgeving als grote inspiratiebron heeft Blom 

Interieurs het hotel ingericht. Van de lobby tot aan 

het restaurant en van de tuin tot aan de suites.

Elke ruimte heeft zijn eigen karakter, gebaseerd op 

de verschillende elementen die in de omgeving 

een grote rol spelen. De zonnige duinen, het zachte 

strand en de wilde zee worden opnieuw beleefd 

wanneer men het hotel binnenstapt.

In de wellness suite kunnen de gasten onder de 

heerlijke regendouche de dag van zich afspoelen en 

daarna alle spieren ontspannen in de sauna. Pure 

luxe die je ook terugziet in de ruime inrichting van 

de kamer zelf. De sensatie van de zee en de 

begroeide duinen komt terug in de Royal Garden 

Suites. Grijs groene houten panelen creëren een 

scheiding tussen de slaapkamer en de badkamer. Dit 

maakt de ruimte verrassend en uniek.

In de Cosy Suites worden de gasten omarmd door 

lichte zandtinten, deze brengen rust en 

ontspanning met zich mee. Een kop koffie is zo 

gezet bij de houten pantry, deze is exclusief op 

maat gemaakt net als de rest van het meubilair. De 

grafische vormen die onder andere te zien zijn in 

de lampen en de kunst aan de muur, zijn perfect in 

balans met de zachtheid van het interieur.

Een kloppend totaalconcept, wat tot in elk detail 

aansluit bij de 5-sterren beleving van hotel Helder!

Blom vindt altijd creatieve oplossingen voor uw hotelinterieur. 

Wij begrijpen als geen ander dat het interieur bepalend is voor de 
beleving van uw gasten. Eigenheid, sfeer en karakter spelen hierin 
een grote rol. Een hotel moet voldoen aan de gewenste uitstraling, 
maar het moet ook duurzaam en functioneel zijn. Zodat gasten een 
heerlijk verblijf hebben en medewerkers vooruit kunnen. Blom Interieurs 
is sterk in het maken en realiseren van creatieve interieurconcepten, 
passend bij uw hotel.

Wij willen uw gasten verrassen; laat u verrassen door ons!

T E L .  0 5 1 5  –  3 3  4 1  0 0     w w w . b l o m i n t e r i e u r s . N L    

VAN VISIE EN IDEE 
NAAR CONCEPT EN ADVIES
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Renesse • Verbouwing Boutique Hotel Helder

Ook binnen is veelvuldig gebruik gemaakt van hout.
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Verbouwing Boutique Hotel Helder • Renesse

DE JONGEQUIST &
EPDM en groendak systemen

info@quistendejonge.nl
www.quistendejonge.nl

Duurzaam EPDM 

Dakdekkersbedrijf Quist & De Jonge uit 

Heinkenszand is gespecialiseerd in het werken met 

EPDM. “Dat is een ecologisch verantwoorde 

synthetische rubber met een hele grote 

elasticiteit en een optimale bescherming tegen 

extreme hitte, kou, regen en Uv-straling. Vooral het 

laatste zorgt voor een snellere slijtage van 

dakbedekking”, doceert directeur Kees Quist.

Ook ‘op hoogte’ bij Hotel Helder werd duurzaam 

EPDM gebruikt bij de dakbedekking en de isolatie 

van het bovendak, de terrassen en de goten. ‘Met 

name het inwerken van de constructie voor de 

zonnepanelen was maatwerk. De panelen zijn 

bevestigd aan de houten tussenliggers op het 

dakbeschot. Die stuk voor stuk indekken was een 

hele klus, zoals ook op de foto te zien is”, aldus 

Quist. 

Groendaken
Die aangeeft dat het bedrijf nog een ander 

specialisme heeft naast EPDM: groendaken. “In 

alles soorten en maten. We kunnen als 

bouwpartner aanleg, renovatie en onderhoud 

verzorgen voor opdrachtgevers.”

START NU JOUW
BOUWPROJECT!

SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST!

WWW.FRAANJE.COM

VOOR AL JE ONTWIKKEL, NIEUW- EN
VERBOUWPLANNEN

Het hotel telt zestien luxe hotelkamers.
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Renesse • Verbouwing Boutique Hotel Helder

Opdrachtgever/ontwikkelaar
TEAM Concepts, Goes

Architect
Kort Geytenbeek Architecten, 
Zierikzee

Constructeur
Cerfix Constructies BV, 
Heinkenszand

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf Fraanje BV, 
‘s-Heer Arendskerke

Leverancier materialen
Raab Karcher, Tilburg

Steigerwerken
HDV Steigerbouw BV, Middelburg

Afbouw
Blom Interieurs, Sneek

Dakbedekking
Quist & de Jonge BV, Nieuwdorp

E- en W-installateur
Installatiebedrijf van de Velde BV, 
Yerseke

Betonwapening
Klaasse Betonstaal BV, Arnemuiden

Vloerbedekking
TMC Wonen, Goes

Sloopwerkzaamhden
Sinkegroep Sloopwerken BV, 
Middelburg

Bouwprogramma
Transformeren & verbouwen 
visrestaurant tot Boutique Hotel 
Helder

Bouwjaar
September 2021 – mei 2022

Bruto vloeroppervlakte
903 m2 (bestaand 670 m2 
& uitbreiding 233 m2)

Ook logistiek gezien was het soms even passen 
en meten in het kleine maar drukke Renesse

De nieuwe aanbouw betreft houtskeletbouw.
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Zuivelhoeve investeert in 
toekomstperspectief 

Lassche Bouwregisseurs ontwerpt en coördineert bouwproces
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Tekst: Bert Vooijs 
Foto’s: Lassche BouwregisseursIB

De gevels van het omvangrijke 
pand worden bekleed met 
inheems eikenhout in drie 
verschillende breedtes.
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Gerard Lassche, directeur van Lassche 
Bouwregisseurs, stond de familie Roerink 
bij gedurende de hele procedure. “Later 
hebben wij als mede-ontwerpende partij 
en bouwregisseur de omgevings-
vergunning aangevraagd, die uiteindelijk 
ook werd verleend.”

Bouwbegeleiding 
Al in 2012 werd Lassche Bouwregisseurs 
benaderd door Roerink voor projecten die 
de afgelopen jaren zijn afgerond. Naar 
aanleiding van die jarenlange samenwer-

Na jarenlang knokken kreeg de ‘Roerink Food Family’ toestemming van de Raad van State om hun fabriek in 
het Overijsselse buurtschap Twekkelo - de internationaal bekende Zuivelhoeve - fors uit te breiden. Lassche 
Bouwregisseurs uit Tilligte ondersteunde tijdens de voorbereidingen. Nu coördineert en regisseert Lassche het 
bouwproces. 

voortdurend aanpassen aan technische ontwikkelingen’

‘Het bouwvak is ingewikkelder dan ooit en moet zich

king volgde als vanzelf het verzoek om 
de bouwregie op zich te nemen. Lassche: 
“Onze manier van managen hangt af van 
de aard van de bouwplannen en de 
situatie waarin onze klant zich bevindt. We 
begonnen met een bouwopzet, bestaande 
uit een Programma van Eisen, 
constructieopzet, materiaalkeuzes, 
brandveiligheid, installaties, terrein-
indeling, planning en financiering.”

Goed en verantwoord bouwen 
Als ervaren bouwregisseur weet Lassche 

Het gebouw gaat perfect op in het omliggende landschap.

Fabriek De Zuivelhoeve • Hengelo
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WWW.FACADIS.NL WWW.ALVERRE.NL

aluminium vliesgevels, 
ramen en deuren

volglazen wanden,  
deuren en balustrades

Uitdagende klus voor 
Facadis en Alverre  
Facadis Gevelbouw en Alverre uit Oldenzaal 

verzorgen de vliesgevels in het nieuwe pand van 

De Zuivelhoeve, evenals het glas in de gevel én het 

interieur. “Dat gaat deels ook om constructief glas”, 

aldus commercieel directeur Edwin Muller. 

“Alverre plaatste volglazen binnenwanden en 

glasbalustrades. Bijzonder is de transparante 

scheidingswand tussen de productiehal en de 

kantoren.” Facadis was verantwoordelijk voor 

engineering, productie en montage van 

vliesgevels, ramen en deuren. “Qua engineering was 

het vooral een uitdaging om de eikenhouten 

lamellen te kunnen monteren aan de vliesgevel. 

Met deze maatregel voorkwamen we een aantal 

bouwkundig constructieve en bouwfysisch 

risicovolle ingrepen.” 

Brandwerende maatregelen
Verder werkte Facadis aan brandwerende 

maatregelen in zowel binnen- als buitenpuien. Waar 

nodig werd gebruik gemaakt van mooie, 

kleurneutrale, zonwerende beglazing. Facadis 

Gevelbouw en Alverre zijn familiebedrijven met 

ruim 50 jaar ervaring die werken door het hele land.
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hoe moeilijk goed en verantwoord bouwen 
is. “Het bouwvak is ingewikkelder dan ooit 
en moet zich voortdurend aanpassen aan 
technische en economische ontwikkelin-
gen. Voor opdrachtgevers is het onmogelijk 
om zonder deskundige inbreng een 
bouwwerk van enig belang verantwoord 
van de grond te krijgen. Daarom besloot de 
familie Roerink ons in te zetten als 
bouwregisseurs.”

Oppervlakte- en inhoudsanalyse
“We formuleerden uitgangspunten 
waaraan de nieuwbouw moest voldoen”, 
vervolgt Lassche. “Op basis daarvan legden 
wij het ontwerp in wording vast in een 
structuurplan. Ook plaatsbepaling van de 
verschillende functieclusters, met 
inachtneming van de onderlinge relaties, 
speelde daarbij een rol. Het definitief 
ontwerp was volledig in overeenstemming 
met de wensen van de opdrachtgever. Het 
omvatte de tekeningen van alle volledig 
ingedeelde plattegronden, gevels en 
doorsneden alsmede toe te passen 
materialen, constructie, installaties en een 
oppervlakte- en inhoudsanalyse.”

Terug naar de natuur
Als alles volgens plan verloopt, worden de 
bouwwerkzaamheden - gezamenlijk goed 
voor een vloeroppervlakte van 6.300 m² - 
in september afgerond. Ook de 
infrastructuur zal dan conform het 
landschapsplan zijn ingericht. Inclusief 

bestaande bebouwing is De Zuivelhoeve 
dan goed voor een totaal van 8.200 m². 
“We zijn in maart 2020 begonnen met de 
bouw van de opslaghal, kantoren en kleed-
kamers. Vervolgens werd gestart met de 
installatie van een biologische 
waterzuivering in de vorm van een 
membraanbioreactor (MBR). Deze maakt 
gebruik van microfiltratie- of 
ultrafiltratiemembranen om het gezuiverde 
water en de slibvlokken te scheiden. Via 
een eigen biologische retentievijver vloeit 
het schone proceswater weer in het lokale 
bekennetwerk.” 

Over nagedacht
Dankzij 3.500 zonnepanelen gaat de 
organisatie richting volledig energie-
neutraal. De gevels van het 
omvangrijke pand worden bekleed met 
inheems eikenhout in drie verschillende 
breedtes. “Het is een flinke uitbreiding, 
zeker voor Twekkelo, maar wel een 
investering die zoveel mogelijk opgaat 
in het landschap en waarover goed is 
nagedacht. De oude, bestaande kapschuur 
wordt bijvoorbeeld niet gesloopt, maar 
iets verderop weer origineel opgebouwd. 
Het hele complex is omgeven door bomen, 
waarvan twee hectare bos extra is 
aangeplant. Persoonlijk vind ik dit een 
uniek project door de fantastische 
landschappelijke inpassing. Zowel het 
gebouw als de infrastructuur zitten 
boordevol mooie technologie.”

De opslaghal heeft een behoorlijke oppervlakte.

Fabriek De Zuivelhoeve • Hengelo
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WWW.TASCHESTAALBOUW.NL

TASCHE STAALBOUW B.V.
Van Koersveldweg 6, 7665 SG  Albergen
Tel.  0546 - 44 90 10

TASCHE STALEN TRAPPEN B.V.
Eenhuisstraat 6, 7665 PZ  Albergen
Tel.  0546 - 48 01 60

TASCHE LANDBOUWMECHANISATIE -
STALINRICHTING V.O.F.
Pastoor Boddestraat 16, 7666 LB  Fleringen
Tel.  0546 - 62 19 54

Honderden tonnen 
staal bedacht, gemaakt 

en gemonteerd  

Tasche Staalbouw uit Albergen startte, samen met 

Lassche Bouwregisseurs, met de begeleiding van het 

constructieve tekenwerk om te zorgen dat het gebouw 

kon voldoen aan de wensen van de opdrachtgevers. 

“Vervolgens werd het staal voor de constructie 

geproduceerd in onze eigen fabriek in Albergen”, 

vertelt projectleider Tom Oude Voshaar. 

“Een externe partij conserveerde de bouwdelen en 

wij monteerden die ter plaatse.” Het werk in Twekkelo 

begon voor Tasche in 2020 met de grote hal. “Daarin is 

250 ton constructiestaal en 50 ton gevelstaal 

verwerkt, onder meer in de vorm van vakwerkspanten. 

Het moest vóór de bouwvak dat jaar af zijn. Een race 

tegen de klok die we ternauwernood wonnen.” Op de 

constructie kwamen houten panelen. 

Tanklokaal
In een later stadium bouwde Tasche onder meer een 

tanklokaal: “100 ton staal en 20 ton voor de gevel.” 

Daarna werden verdiepingsvloeren gemonteerd in de 

bestaande hal die onder meer een zuivelsilo moesten 

kunnen dragen. “Omdat er al een dak op zat, 

werkten we in die bestaande omgeving met een 

compact kraantje in plaats van de gebruikelijke 

torenkraan. Nu (medio mei, red.) zijn we bezig met de 

bouw van in totaal tien overkappingen op de 

parkeerplaats. Daar komen zonnepanelen op.”

‘Een externe partij conserveerde 

de bouwdelen en wij 

monteerden die ter plaatse’

In maart 2020 is begonnen met 
de bouw van o.a. de opslaghal.
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Op een goede dag meer 
dan energieneutraal  

Repi installeert alles, zolang het duurzaam kan. “Van 

riolering tot zonnepanelen”, zegt eigenaar-directeur 

Erik Pil. “Op een deel van de zonnepanelen na is ons 

werk aan de Zuivelhoevefabriek afgerond.” Een mooi 

project: “De verwarmingsinstallatie draait op 

restwarmte van de koelinstallatie van het 

distributiepakhuis. Voor de verwarming hebben we 

geen aanvullende energiebronnen nodig. De kantoren, 

kantine, kleedruimten en het laboratorium zijn 

voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie die 

zorgt voor het juiste klimaat in de ruimten. Op warme 

dagen koelen we met warmtepomptechniek.” 

Zonnepanelen
Op de daken van De Zuivelhoeve is ieder vrij plekje 

waar mogelijk bedekt met zonnepanelen. “Dat 

zullen er uiteindelijk ongeveer 3.000 zijn. De 

opgewekte energie is vooral voor eigen gebruik, maar 

op een goede dag houden we genoeg over om te 

leveren aan het elektriciteitsnet. Op de 

parkeerplaatsen komen overkappingen met 

lichtdoorlatende zonnepanelen, dus ook daar wekken 

we energie op!” 

Korte lijnen
Vaak blijft Repi bij projecten als deze ‘nog een tijdje 

hangen’ om aanpassingen en aanvullende opdrachten 

uit te voeren. Bij Repi houden ze van korte lijnen en 

één op één contact met de klant. Ze denken altijd in 

praktische oplossingen. Of het nu gaat om 

elektrotechniek, verwarming, koeling, duurzame 

technieken of sanitair, Repi staat garant voor kwaliteit 

en persoonlijke service.

Het was een uitdaging om de eikenhouten 
lamellen te monteren aan de vliesgevel.

Fabriek De Zuivelhoeve • Hengelo
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Opdrachtgever
De Zuivelhoeve, Twekkelo

BREAAM
Linneman Bouw en Advies BV, Geesteren

Adviseur
Lassche Bouwregisseurs, Tilligte

Bouwdirectie
Lassche Bouwregisseurs, Tilligte

Architect
Bessels Architecten, Twello

Staalconstructie
Tasche Staalbouw, Albergen

Vliesgevels
Facadis Gevelbouw, Oldenzaal

Volglazen binnenwanden
Alverre, Oldenzaal

Installateur
Repi Installatietechniek, Denekamp

Bouwprogramma
Bouwen zuivelfabriek & kantoren

Oplevering
2021

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfshal 8.200 m2

Kantoren    500 m2

‘Het project is uniek door de 

fantastische landschappelijke 

inpassing’

‘Het is een flinke 
uitbreiding, zeker voor 

Twekkelo, maar wel 
een investering die 

zoveel mogelijk opgaat 
in het landschap en 

waarover goed is 
nagedacht’
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Rittenburg3, diverse woonwijk 

Mix van eigentijdse en traditionele architectuur

met duurzame elementen 
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Bouwbedrijf VrolijkIB

De woningen worden voorzien 
van hoogwaardig geïsoleerde 
aluminium kozijnen.
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Na Rittenburg1 en 2, waar Bouwbedrijf 
Vrolijk overigens niet bij betrokken was, 
staat nu Rittenburg3 in de steigers. “We 
zijn net begonnen met de bouw van 20 
huurwoningen voor woningcorporatie 
Woongoed uit Middelburg”, aldus Pouwer. 
“Dat is fase 1 van dit project. Bij fase 2 gaat 
het om 26 koopwoningen (semibungalows 
en twee-onder-één-kapwoningen). Fase 3 
omvat nog eens 27 koophuizen 
(rijwoningen, semibungalows en twee-
onder-een-kapwoningen) en in de afron-
dende fase 4 bouwen wij een apparte-
mentencomplex met 29 appartementen. 
Het gaat dus om een mooie diversiteit aan 
woningtypes voor zowel starters, gezinnen 
als ouderen. Voor die laatste doelgroep 
zijn met name de nultredenwoningen, 
semibungalows en appartementen heel 
interessant.”

Duurzame woonomgeving
Bij het ontwerp van deze nieuwe wijk aan 
de rand van Middelburg heeft project-
ontwikkelaar Vrolijk Leven veel aandacht 
besteed aan duurzaam en eigentijdse 
wonen. Dat eerste wordt bijvoorbeeld 
ingevuld door gebruik te maken van 
aardwarmte voor het verwarmen van alle 

Met een mix van eigentijdse en traditionele architectuur is Rittenburg3 
het koppelstuk tussen de voorgaande fases van Rittenburg aan de 
zuidwestzijde van Middelburg. Bouwbedrijf Vrolijk uit Breda is onlangs 
gestart met de eerste fase van het nieuwbouwproject Rittenburg3. Met 
Manager Woningbouw Vilmar Pouwer zoomen we in op de karakteristieke 
onderdelen die dit project in de Zeeuwse hoofdstad zo bijzonder maken.

die eraan mee heeft gewerkt straks trots op zal zijn’

‘De water-
partijen, 

bruggetjes en 
groene singels 

geven de 
wijk een 

typisch Zeeuws 
karakter’ 

Rittenburg3 • Middelburg

‘Het wordt een stukje Zeeland waar iedereen

woningen en appartementen. “Dat gebeurt 
via de warmtepompinstallaties die in alle 
wooneenheden worden geïnstalleerd.
Bewoners kunnen zelfs kiezen voor 
nul-op-de-meter. Een ander mooi 
voorbeeld van duurzaam wonen is de 
bovengrondse afvoer van het hemelwater 
naar de sloten en watergangen in en om 
de wijk. De waterpartijen, bruggetjes en 
groene singels geven de wijk een typisch 
Zeeuws karakter. De natuur en het water 
zijn in Zeeland immers nooit ver weg”, 
lacht Pouwer.

Bouwpartners uit de regio
De gefaseerde bouw van de wijk 
Rittenburg3 moet, als alles volgens plan 
verloopt, medio 2024 volledig zijn 
afgerond. Bij het project in Middelburg 
betrekt Bouwbedrijf Vrolijk als 
hoofdaannemer zoveel mogelijk 
bouwpartners uit de regio Zeeland. “We 
zoeken de specifieke experts erbij. De 
woningen worden gebouwd met prefab 
beton, dat is gunstig omdat dit ten goede 
komt aan het wooncomfort in warmte en 
koude accumulatie, en qua bouwwijze snel 
en efficiënt is. Ook worden de woningen 
voorzien van hoogwaardig geïsoleerde 
aluminium kozijnen. Ook daar zoeken we 
de juiste partners bij zodat we de hoogste 
kwaliteit afleveren. Dat dat lokale partners 
zijn, vinden wij in meerdere opzichten 
belangrijk. Het is efficiënt als er vaklieden 
uit de buurt aan meewerken en het zorgt 
ook nog eens voor een groot stuk directe 
betrokkenheid bij de totale sfeer en unieke 
woonbeleving die we hier met elkaar aan 
het creëren zijn. Het wordt een wijk waar 
het bijzonder comfortabel wonen is, maar 
ook een stukje Zeeland waar iedereen die 
eraan mee heeft gewerkt straks trots op 
zal zijn.”
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Het gaat om een mooie diversiteit aan woningtypes 
voor zowel starters en gezinnen als ouderen.

Middelburg • Rittenburg3
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Prefab cascobouw 
neemt een vlucht in 

Nederland   
Hoe bouw je binnen de strakke kaders van de wet 

– en dan met name de strenge klimaateisen – in 

korte tijd zoveel mogelijk duurzame, comfortabele 

en betaalbare woningen. Op die vraag hebben ze 

bij VG Bouwconstructies een passend antwoord. Het 

bedrijf uit Schalkwijk monteert geprefabriceerde 

grondgebonden cascowoningen.  

Snel, efficiënt en duurzaam
Het bedrijf van eigenaar Patrick Vasterman bouwt 

in opdracht van Bouwbedrijf Vrolijk ruim 50 

grondgebonden cascowoningen in de wijk 

Rittenburg3 in Middelburg. “De bouwdelen voor de 

buitenschil van de woningen komen feitelijk kant 

en klaar op de bouwplaats aan en deze 

worden door onze mensen op een vakkundige 

manier afgemonteerd. Zo staat er in korte tijd een 

vrijwel complete cascowoning. Deze manier van 

bouwen scheelt enorm in de bouwtijd en ook in de 

bouwkosten. Bovendien ben je veel minder 

afhankelijk van bijvoorbeeld weeromstandigheden 

en zijn er minder mensen op de bouwplaats nodig.” 

Lekdijk 1 | 3998 NH Schalkwijk | 06 - 81 391 921

Gespecialiseerd in het monteren van kant-en klare prefab en 
het aanbrengen van funderingen in het werk gestort.

Rittenburg3 vormt het koppelstuk tussen de voorgaande 
fases van Rittenburg aan de zuidwestzijde van Middelburg.

Rittenburg3 • Middelburg
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Kerkeheidestraat 5a 4714 RC Sprundel  •  T (0165) 383 105  
E info@gebroomenbv.nl  •  www.gebroomenbv.nl

Wij denken proactief met u 

mee, nemen uw zorgen uit 

handen en beloven u een 

hoogwaardig kwalitatief 

eindresultaat. Van landmeet-

kundige inwinning, ontwerp, 

realisatie t/m nazorg.

Totaalontzorgers in civiele techniek
� Ontwerp/engineering

� Landmeetkunde

� Grondverzet

� Grondsanering

�  Riolering en leidingwerk

�   Bestratingswerkzaamheden

�  Betonverhardingen en 
printbeton

� Asfaltering

�  Onkruidwerende 
voegvullingen

Rittenburg3 kenmerkt zich door een mix van 
eigentijdse en traditionele architectuur.

Middelburg • Rittenburg3
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UW PARTNER IN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE KUNSTSTOF KOZIJNEN

• Kwaliteit vakmanschap en zeer uitgebreide kennis
• Eigen productie in onze fabriek
• Bewezen resultaten en klanttevredenheid
• Korte lijnen en heldere communicatie
• Snelle reactietijd
• Professionele service voor zowel privé als zakelijk
• Onovertroffen levertijd
• Onze kunststof kozijnen zijn voorzien van dubbel HR++(+) beglazing
• Onze solide, inbraakwerende hang- en sluitwerk voldoen aan de

hoogste veiligheidseisen
• Wij geven maar liefst 10 jaar garantie op onze kozijnen
• Met spoed kozijnen nodig? Geen probleem!

Binnen 24 uur kunnen wij een kozijn produceren

WAAROM GM KOZIJNEN?

Of het nu gaat om grootschalige projecten in opdracht van een VVE, renovatie van 
particuliere woningen of nieuwbouw. GM Kozijnen is u graag van dienst. Als klant staat u 
bij ons centraal, onze prodcuten en fabricage aanpassen aan individuele projectwensen is 
onze kracht. Ook voor advies, uitvoering, montage, service en garantie tegen zeer scherpe 
prijzen bent u bij ons aan het juiste adres. Neem gerust contact met ons op.

WWW.GMKOZIJNEN.NL - 0118 435 743 - INFO@GMKOZIJNEN.NL - MERCURIUSWEG 9, VLISSINGEN

Compleet concept voor kunststof kozijnen 
bespoedigt afbouw   

Bij bouwprojecten wordt steeds meer gebruik gemaakt van prefab (af)bouwonderdelen. GM Kozijnen uit Vlissingen 

biedt met een kant-en-klaar concept voor kunststof kozijnen en deuren een pasklare oplossing voor kleine en grotere 

bouwprojecten. 

“Zo produceren en leveren wij ook alle kozijnen en deuren voor de woningen uit de eerste fase van de nieuwbouw-

wijk Rittenburg3 in Middelburg. De aannemer kan deze op de bouwlocatie zelf snel en eenvoudig monteren”, vertelt 

werkvoorbereider Steff Breedveld.

Totaal ontzorgen
GM Kozijnen produceert al jarenlang kunststof kozijnen, deuren, schuifpuien en dakkapellen voor zowel particulieren 

als zakelijke klanten. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van profielen van het Duitse topmerk Gealan. “Wij verzorgen 

het complete plaatje. Vanaf het inmeten tot en met het op maat en volgens de gewenste RAL-kleur produceren van de 

kunststof kozijnen en deuren. Daarbij hoort ook het aanbrengen van het glas. Om de opdrachtgever volledig te 

ontzorgen leveren wij ook de stelkozijnen en voorzien wij de nieuwe kozijnen en deuren van een beschermende folie. 

Voor Rittenburg3 gaat het in de eerste bouwfase om 124 kozijnen. Dit is voor ons het eerste project dat we in 

opdracht van Bouwbedrijf Vrolijk mogen uitvoeren.” 

Rittenburg3 • Middelburg
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Doelgroepgericht 
kijken naar optimale 
technische installatie  

De DWT Groep is gespecialiseerd in het realiseren 

en onderhouden van modulaire technische 

installaties voor zowel woningbouw als utilitaire 

bouwprojecten. Daarbij maakt het bedrijf van 

algemeen directeur Mark-Jan Koldijk optimaal 

gebruik van prefab installaties. “Daarnaast kijken 

wij altijd heel gericht naar de doelgroep waarvoor 

wij een installatie mogen maken. Dat is zeker bij 

een nieuwbouwwijk als Rittenburg3 , met een 

diversiteit aan woningtypes, belangrijk.”

Modulair en prefab installatiewerk
Bij de realisatie van de nieuwbouwwijk 

Rittenburg3 in Middelburg verzorgt de DWT Groep 

de complete E- en W-installatie voor alle woningen 

en appartementen. “Wij zijn één van de 

ketenpartners van hoofdaannemer Bouwbedrijf 

Vrolijk. Wij hebben vanaf de planontwikkeling 

mee kunnen denken over de meest duurzame en 

modulaire technische installatie voor alle typen 

woningen en de verschillende doelgroepen die 

daar straks comfortabel in willen wonen. 

De luchtwarmtepompinstallaties die geïntegreerd 

zijn in wat wij noemen de energiemodules, vormen 

hierin een belangrijk onderdeel. Om de 

bouwkosten in de hand te houden, de bouwtijd te 

verkorten en de bedrijfszekerheid en 

betrouwbaarheid van de technische installatie te 

optimaliseren maken wij zoveel mogelijk gebruik 

van prefabricage. Op al deze aspecten ligt bij ons 

als totaalinstallateur steeds meer de nadruk”, aldus 

Koldijk. 

Middelburg • Rittenburg3
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Een impressie van het interieur van een van de woningen.

Met een prefab kap 
bouw je duurzaam en 

rap  
Het bedrijf Linex Prefab Dak uit Hulst ontzorgt 

haar opdrachtgevers volledig met de engineering, 

productie en leveren van geprefabriceerde 

scharnierkappen voor alle type nieuwbouw-

woningen. De hoogwaardige en duurzame kappen 

worden kant-en-klaar afgeleverd op de 

bouwlocatie.

Solide en snel
“Door gebruik te maken van onze geprefabriceerde 

kappen ben je op de bouwplaats veel minder 

weersafhankelijk en het scheelt aanzienlijk in de 

bouwtijd”, vertelt commercieel manager Mark Roos. 

Het bedrijf uit Zeeuws Vlaanderen levert ook alle 

scharnierkappen voor de woningen uit de eerste 

bouwfases van het project Rittenburg III in 

Middelburg. “Dat gaat om zo’n 50 woningen. De 

kappen zijn voorzien van geïntegreerde dakramen 

en ook alle sparingen voor dakkapellen en 

dakdoorvoeren zijn conform de bouwtekeningen 

reeds in onze productiehal aangebracht. Je kunt wel 

inschatten hoeveel dat aan werk scheelt voor de 

mensen van hoofdaannemer Bouwbedrijf Vrolijk en 

haar onderaannemers.” 

Linex Prefab Daksystemen 
Afrikaweg 7 - Hulst 
T: 0114-311400     
www.linexprefabdak.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen de toekomstige bewoners van Rittenburg III                                  
veel woongenot onder onze daksystemen! 
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RAAB KARCHER 
WADDINXVEEN

BOUWMATERIALEN VOOR 
ELK PROJECT

STARINGLAAN 8
2741 GC WADDINXVEEN

WWW.RAABKARCHER.NL

Bouwtoezicht
Gemeente Middelburg

Projectontwikkelaar
Vrolijk Leven, Breda

Opdrachtgever
Stichting Woongoed, Middelburg

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk, Breda

Grondwerk
Gebr. Van Oomen, Sprundel

Kunstof gevelkozijnen
GM Kozijnen, Vlissingen

Leverancier gevelstenen & isolatie
Raab Karcher, Middelburg

Cascobouwer
VG Bouwconstructies, Waddinxveen

Dakbedekking
Linex Prefab Daksystemen, Hulst

Dekvloeren
Kuijpers vloeren BV, Berlicum

Leverancier prefab vloeren & wanden
Bruil Prefab, Ede

Installateur
DWT Groep, Goes

Bouwprogramma
Bouwen laatste fase van het nieuwbouwproject 
Rittenburg3
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Special - Groen & Duurzaam 

‘We geloven in wat we doen’

Hout lijkt het ideale bouwmateriaal voor 
de CO2-neutrale, circulaire wereld waar we 
naar toe werken. Die mening is ook Woody 
Building Concepts toegedaan, waar ze al 
sinds de start in 2018 met een innovatief 
houtbouwconcept werken.

Woody Building Concepts is onderdeel van 
het Cluster Bedrijfshuisvesting van 
Janssen de Jong Groep. “Best bijzonder”, 
aldus commercieel manager Job Kuijpers. 
“Houtbouw wordt tot op heden vooral 
toegepast in de woningbouw. In de 
bedrijfsbouw begint het steeds meer op te 
komen. Nu zijn het nog met name 
corporates die intrinsiek gemotiveerd zijn 
en vanuit hun duurzaamheidsambities 
impact willen creëren.” Een goed 
voorbeeld is ontwikkelaar Lingotto, die er 
heel bewust voor koos een volledig houten 
bedrijfsverzamelgebouw - met de 
toepasselijke naam HoutWerk - neer te 
zetten in Utrecht.

Circulair, remontabel bouwen
“We werken met samengesteld hout, 

Woody Building Concepts
Touwslager 2
5253 RK Nieuwkuijk
+31 (0)88 205 34 70
info@woodybuildingconcepts.nl
www.woodybuildingconcepts.nl

zogenaamd cross laminated timber (CLT)”, 
vervolgt Kuijpers.“ “CLT is samengesteld uit 
verschillende lagen vurenhout die haaks 
op elkaar worden verlijmd. Dat zorgt voor 
voldoende draagcapaciteit. Het hout is 
afkomstig uit duurzaam beheerde 
bosbouw. Door remontabel te bouwen, 
kunnen de houten elementen na de 
levensduur van het gebouw bovendien 
weer worden hergebruikt.”

Houtbouw is de toekomst
Kuijpers is er van overtuigd dat houtbouw 
in de toekomst gemeengoed gaat worden. 
“Dat komt mede door wet- en regelgeving 
die gaat zorgen voor heffingen op bepaalde 
bouwmaterialen. Denk aan een CO2 taks op 
alle materialen, waar beton en staal zeker 
zwaar op zullen worden afgerekend. 
Daarnaast stellen lokale overheden steeds 
meer eisen op het gebied van duurzaam-
heid.”

Aantrekkelijke gebouwen
Ook niet onbelangrijk: een aantrekkelijk, 
duurzaam gebouw zorgt ervoor dat je 
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eerder de nieuwe generatie werknemers 
aantrekt. Kuijpers: “Huisvesting straalt 
mede uit hoe je als organisatie in de 
wereld staat en welke verantwoording je 
hierin neemt. Een circulair houten pand 
wordt zowel door medewerkers als klanten 
hoog gewaardeerd. We doen er alles aan 
om een zo prettig mogelijke werkomgeving 
te creëren. Die aantrekkingskracht zorgt er 
ook in belangrijke mate voor dat houten 
gebouwen een lange levensduur hebben. 
Ze maken de omgeving immers mooier.”

Het goede voorbeeld
Onder het mom van practice what you 

preach is onlangs begonnen met de bouw 
van een volledig houten nieuwbouw in 
Nieuwkuijk: Houtlab. Naast Woody 
Building Concepts zullen tevens andere 
bedrijven van de Janssen de Jong Groep 
hier begin 2023 gehuisvest worden. “In 
Houtlab draait het allemaal om innovatie 
op het gebied van circulariteit en 
duurzaamheid. We willen de transitie die 
zo hard nodig is in de bouw versnellen 
door kennis te delen. Uiteindelijk zullen 
we die duurzame samenleving toch vooral 
samen moeten realiseren.”

Job Kuijpers, commercieel manager Woody Building Concepts
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Campus in ontwikkeling 
BAM bouwt multifunctioneel onderwijsgebouw voor Erasmus Universiteit
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Tekst: Bert Vooijs 
Foto’s: Kiona in ‘t Veld & Paul de Ruiter ArchitectsIB

Vanwege de enorme toevloed 
aan studenten heeft de 
Erasmus Universiteit 
grote behoefte aan extra 
onderwijsruimte.

IndustrieBouw mei 2022 • 59



Paul de Ruiter Architects kwam met een 
eigentijds en circulair ontwerp. “Bij de 
bouw maken we zoveel mogelijk gebruik 
van gerecyclede materialen”, aldus Gijs 
Leffers, projectleider bij BAM Bouw en 
Techniek. “Die weten we in de toekomst 
terug te vinden in het digitale 
materialenpaspoort. We gingen een stapje 
verder dan de oorspronkelijke opdracht 
door in brede zin allerlei duurzaamheids-
vragen te beantwoorden. Dat leidde tot 
een breed scala aan ingrepen, van uiterst 
basaal tot bijzonder innovatief.” Leffers 
trekt het project samen met zijn collega 

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft vanwege een enorme toevloed aan studenten grote behoefte aan
extra onderwijsruimte. Liefst flexibel in te delen en in ieder geval klimaatneutraal. BAM Bouw en Techniek 
kreeg opdracht een multifunctioneel onderwijsgebouw (MFO II) te ontwerpen, te bouwen en de eerste jaren te 
onderhouden.

Het gebouwontwerp is erop gericht de natuur zijn gang

te laten gaan en die waar nodig ook na te bootsen

‘In de zomer levert BAM het Multifunctioneel onderwijsgebouw op aan de universiteit’

Het multifunctionele gebouw biedt 
straks dagelijks plaats voor 3.000 
studenten en medewerkers.

Dennis van Zwieten, projectmanager 
Werktuigbouwkundige Installaties: “We 
produceren hernieuwbare energie met 
zonnecellen op het dak en gebruiken 
duurzame warmtepomptechniek. Een 
waterbuffer op het dak helpt regenwater 
vertraagd afvoeren na een stortbui.”

EWF: revolutionaire klimaatregeling
Duurzaam dus. “Zelfs zodanig dat we 
opgaan voor BREEAM Outstanding 
certificering.” Helemaal bijzonder in dat 
kader is de revolutionaire klimaat-
installatie, zegt Van Zwieten. “Die is 

gebaseerd op het ‘Earth, Wind & Fire’ 
principe, een ventilatieconcept bedacht 
door Ben Bronsema, waarin hij een aantal 
bestaande ideeën verenigde. “Dat principe 
geven wij vorm in dit project. Bronsema 
kijkt over onze schouder mee hoe wij zijn 
theorie in praktijk brengen. Voor het EWF-
systeem maken we twee dakopbouwen 

MFO II Erasmus Universiteit • Rotterdam
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Opgevangen regenwater voor bomen, 
hangplanten en ecologisch groen 

Het ontwerp van het onderwijsgebouw ademt natuur en groen. Niet in het minst omdat op diverse plaatsen en 

manieren bomen en planten worden geplant binnen en rondom het gebouw. Verantwoordelijk daarvoor is Copijn 

Groenaanleg en -beheer uit Utrecht. Naast groenaanleg is Copijn sterk in landschapsarchitectuur en bijvoorbeeld 

boomchirurgie. 

Projectleider Realisatie is Peter van Vuurde: “We leggen een waterretentiesysteem aan op het dak. Dat brengt 

regenwater naar een grote tank in de kelder, vanwaaruit we de bomen en planten bewateren. Op het dak kan een 

laag water blijven staan om die tank aan te vullen. Als er veel regen wordt voorspeld, kunnen twee ‘slimme’ 

stuwkleppen zorgen dat het aanwezige water gecontroleerd wordt afgevoerd naar de tank. Het is voor het eerst dat 

we zo’n integraal wateropslag- en irrigatiesysteem combineren met binnen- en buitenbeplanting.”

In het pand zelf komen zeven grote Bucida-bomen – ieder ongeveer zeven meter hoog – op verschillende etages. 

Volgens Van Vuurde wordt het nog een hele klus om de bomen naar hun eindbestemming te takelen. “Verder komen 

er bijvoorbeeld lange hangplanten langs de betonnen binnengevels om ook de wanden te vergroenen. Boven de 

entree komt een grote luifel met daarboven drie balkons. Luifel en balkons worden helemaal gevuld met 

ecologische beplanting om bijvoorbeeld insecten aan te trekken.”

Er worden zoveel mogelijk gerecyclede materialen ingezet.

MFO II Erasmus Universiteit • Rotterdam
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aan de oost- en westzijde van het gebouw. 
Het systeem maakt gebruik van 
natuurwetten: in principe geen 
ventilatoren of andere mechanische 
ondersteuning. We hebben het systeem 
dubbel uitgevoerd om veel verse lucht en 
een prettig klimaat te kunnen 
verzorgen voor – dagelijks – 3.000 
studenten en medewerkers. Die dubbele 
uitvoering was onder meer noodzakelijk 
omdat de luchtsnelheden lager liggen. 
Toch moet het CO2-gehalte beperkt blij-
ven. Vandaar.”

Natuurlijke gedachtegang
Het gebouwontwerp is erop gericht de 
natuur zijn gang te laten gaan en die waar 
nodig ook na te bootsen, bijvoorbeeld met 
veel groen en met de atriumconstructie 
bestaand uit echte boomstammen. Leffers: 
“Het ventilatieconcept past naadloos in 
deze gedachtegang: ze versterken elkaar 
in positieve zin. Volgens Van Zwieten is nu 
nog moeilijk te voorspellen wat het EWF-
systeem toevoegt. “De eerste jaren na de 
oplevering verzamelen we de nodige data 
om te kunnen berekenen hoeveel energie 
we ermee besparen. Dat wordt onderdeel 
van de twee jaar service en onderhoud die 
we aan het begin van dit design & build-
project hebben afgesproken.” In de zomer 
levert BAM het MFO II op aan de 
universiteit, zodat het gebouw beschikbaar 
is in het nieuwe Academische Jaar.

Met het gebouw als voorbeeld kan de Erasmus Universiteit 
straks veel zaken over duurzaamheid uitleggen aan studenten.

IndustrieBouw mei 2022 • 63



‘Veiligheidsvoorzieningen 
hoeven geen afbreuk te 
doen aan esthetische 

waarde’  

Ieder gebouw behoeft onderhoud. Bij gebouwen als 

MFO II moet daarbij straks op hoogte en in besloten 

ruimtes gewerkt worden. In dergelijke situaties zijn 

extra veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk. Eurosafe 

Solutions inventariseerde de risico’s in bijvoorbeeld de 

ventilatieschachten en het atrium en kwam met een 

plan van aanpak. 

“Daarin staat ook hoe de voorzieningen gebruikt 

moeten worden”, vertelt salesmanager Jan Kwanten. 

“We trainen namelijk de mensen die dat gaan doen of 

stellen zelf mensen beschikbaar voor dat werk.”

Ook aandacht voor esthetiek
In het plan is ook rekening gehouden met esthetische 

waarde: “Ieder veiligheidsproduct moet passen binnen 

de contouren van het gebouw, of het nu alleen een 

anker is of een complete werkbrug.” Uiteraard werd 

in de voorbereiding gewerkt in een driedimensionaal 

BIM-model. “Toch hebben we soms nog kleine 

aanpassingen nodig bij de uitvoering. Dan is het fijn 

dat een partij als BAM open staat voor onze 

opmerkingen en ideeën.” 

Internationaal actief
Eurosafe Solutions bedenkt, installeert en begeleidt 

maatwerkoplossingen voor het veilig onderhoud aan 

onder anderen grote gebouwen waar op hoogte en/of 

in besloten ruimtes gewerkt moet worden. In 20 jaar 

tijd groeide het internationale bedrijf tot een 

organisatie met 350 medewerkers.

eurosafesolutions.com

Eurosafe Solutions is 
specialist in veilig werken op 
hoogte en in besloten ruimten.

Wij bieden uiteenlopende 
diensten en oplossingen. Van 
het inzetten en trainen van 
rescueteams, brandwachten 
en mangatwachten tot het 
installeren en inspecteren van 
ankerpunten op daken.

Meer weten?  
Bel 038 467 19 10 of mail naar 
info@eurosafesolutions.com

Men streeft naar BREEAM Outstanding certificering.

MFO II Erasmus Universiteit • Rotterdam
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Gerecyclede 
werkkleding van 

Intersafe voor BAM 

Net als bij alle andere projecten lopen de 

medewerkers van BAM ook in het Rotterdamse MFO II 

in werkkleding geleverd door Intersafe uit 

Dordrecht. Daarnaast levert Intersafe de 

persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld 

bouwhelmen en veiligheidsschoenen. 

“Een paar jaar geleden gaf BAM aan dat ze naar een 

duurzaam kledingpakket wilden”, zegt Intersafe 

accountmanager Joost Jespers. “Wij zijn toen gestart 

met het leveren van bovenkleding bestaande uit 

gerecycled materiaal. 50% gerecyclede textiel - voor 

een groot deel afkomstig van oude werkkleding van 

BAM zelf – en 50% gerecycled polyester van 

bijvoorbeeld ingeleverde PET-flessen. Uitvoerig 

getest door de medewerkers van BAM en heel 

comfortabel.” Inmiddels werkt Intersafe met haar 

partners ook aan spijkerbroeken van 69% gerecycled 

katoen. “Stap voor stap verduurzamen we het 

complete PBM- en kledingpakket van BAM.” 

Onze kracht
Sinds 2019 is Intersafe onderdeel van de Lyreco 

Group, de Europese leider in werkplekproducten en 

-oplossingen. “Het samenvoegen van onze kracht en 

expertise stelt ons in staat om een integraal en inter-

nationaal pakket van producten, diensten en oplos-

singen aan te bieden.”

‘Stap voor stap verduurzamen 
we het complete PBM-en 
kledingpakket van BAM’
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By your side  
from concept to completion

Systemair is fabrikant en 
leverancier van het meest 
complete én meest flexibele 
assortiment in ventilatie en 
klimaatbeheersing. 

Vanuit gezamenlijk vertrouwen 
staan we u graag terzijde zodat 
we voor iedere specifieke 
situatie het gewenste 
binnenklimaat creëren.  
Van concept tot realisatie. www.systemair.nl

Ventilatie-units 
waarvan ventilatoren 
hopelijk nooit draaien 

De EWF-klimaatinstallatie moet in principe werken 

op natuurlijke luchtbeweging. Hoe dat in praktijk 

uitwerkt, zal de komende jaren blijken. Het systeem 

omvat onder andere warmteterugwin-units die zijn 

voorzien van axiaalventilatoren om de ventilatie te 

ondersteunen. 

“De bedoeling is dat die ventilatoren zelden, of nog 

beter nooit, zullen draaien”, stelt Sjef Verboven, 

accountmanager bij Systemair BV. “We leverden 

twee toevoer- en twee afvoerunits. Het was nog 

lastig om de optimale keuzes te maken voor 

inrichting van die units. Enerzijds wil je ventilatoren 

met maximale vrije doorlaat om de natuurlijke trek 

te ondersteunen. Anderzijds wil je met betrekking 

tot energieverbruik een optimaal ‘werkpunt’. Die 

combinatie was een technische uitdaging.

 “Daarnaast was de toegestane luchtweerstand 

over de twin-coil elementen erg laag maar moest 

er wel voldoende thermisch rendement gehaald 

worden. We wilden daarom optimaal gebruik maken 

van de beschikbare ruimte en ook nog eens ruimte 

overhouden om inspectie en onderhoud te kunnen 

uitvoeren.” 

BREEAM Outstanding
Tenslotte moest het geheel blijven voldoen aan de 

eisen die BREEAM Outstanding stelt aan de 

installatie. “Uiteindelijk hebben we na langdurig, 

maar vruchtbaar overleg met BAM de optimale 

units samengesteld en geleverd. Die zijn inmiddels 

geïnstalleerd.”

MFO II Erasmus Universiteit • Rotterdam
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Sustainable and 
Resilient Water 
Use, Energy and 
Resource 
Recovery

Innovatieweg 4 | 7007 CD Doetinchem | T:(0)314 74 90 00

Meer weten?
www.nijhuisindustries.com

Nijhuis Saur 
Industries houdt 

watersysteem MFO II 
zuiver met ozon 

In het multifunctionele onderwijsgebouw wordt een 

revolutionair natuurlijk ventilatieprincipe toegepast: 

‘Earth, Wind & Fire’. Windkracht en zonnewarmte 

drijven het ventilatiesysteem aan. Dit bespaart 

enorm veel energie en levert tegelijkertijd veel 

meer frisse lucht dan gebruikelijk is in gebouwen. 

Aan de schaduwzijde komt de buitenlucht binnen 

en wordt ze op de juiste temperatuur en 

vochtigheidsgraad gebracht. Voor dit doel zijn 

torens gebouwd die watergordijnen neerlaten. 

Natuurlijke trek brengt de lucht naar de zonzijde, 

waar ze het gebouw verlaat. 

Hoe voorkom je de groei van ongewenste bacteriën 

en allerlei vormen van afzetting in dit systeem? “Dat 

doen we met ozon”, legt Marcel Oonk, account-

manager voor proceswater en water re-use 

oplossingen, uit. ”Die ozon maken we uit de 

omgevingslucht. Het gas reageert met vervuiling in 

het water en ongebruikt valt het terug tot zuurstof. 

Zo houden we de waterkwaliteit optimaal; cradle to 

cradle en zonder toevoeging van chemicaliën. Het 

enige wat moet gebeuren is het verdampte water 

aanvullen.”

Circulair systeem
De ozonsystemen zijn een klein radertje in de 

#MissionWater strategie van Nijhuis Saur Industries 

die wereldwijd water zuivert, hergebruikt, bespaart, 

verbetert en benut. Vaak op innovatieve wijze, 

vertelt Oonk. “Zo bouwt Nijhuis bijvoorbeeld 100% 

waterneutrale en rioleringsloze zuiveringssystemen 

voor woonwijken of grote appartementengebouwen. 

Regen, grijs, geel en zwart water in een circulair 

systeem met een eigen lokale waterzuiveringsin-

stallatie.”
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NNIIEEUUWWEE  UUIITTDDAAGGIINNGGEENN  VVRRAAGGEENN    OOMM  NNIIEEUUWWEE  OOPPLLOOSSSSIINNGGEENN..    
WWIIJJ  ZZIIJJNN  KKAAPPPP  --  HHEEAATT  TTRRAANNSSFFEERR  EENNGGIINNEEEERRSS..    
 

Nieuwe vormen van energie en nieuwe processen zorgen voor nieuwe uitdagingen.  
Wil je weten hoe de compacte warmtewisselaars van Kapp kunnen bijdragen aan de  
oplossing en helpen besparen op zowel CAPEX als OPEX? Neem contact op! 
 
KKaapppp  NNeeddeerrllaanndd  BB..VV..                    wwwwww..kkaapppp..nnll                    007788  --  661111  7733  5500                    ccoonnttaacctt@@kkaapppp..nnll    

Dankzij de revolutionaire klimaatinstallaties is er veel verse lucht en een prettig binnenklimaat.
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Twee warmtewisselaars in één frame, een 
derde super secuur

Voor de warmtewisselaars liet BAM zich bijstaan door Kapp Nederland uit Dordrecht, aldus projectmanager 

Gerard van de Graaf: “Wij waren betrokken bij de calculatie, selectie en levering van drie Kelvion Plate & 

Frame warmtewisselaars voor de klimaatinstallatie.”

“Deze platenwisselaars worden gebruikt voor zowel verwarming als voor koeling. Ze zijn demontabel, dus 

gemakkelijk te reinigen, onderhouden of uit te breiden. Twee van deze wisselaars hebben we samen in een 

frame kunnen plaatsen, de ene kant gekoppeld aan de warme stroom, de andere aan de koude: dat scheelt 

ruimte, leidingwerk en civiel werk.” De derde plaatwisselaar is een Kelvion NX, een platenwarmtewisselaar 

speciaal ontwikkeld voor een zeer krappe temperatuurbenadering. “Daarmee voldoen we aan een wens van 

de opdrachtgevers.”

Bijdrage aan ambitie
Van de Graaf vindt het prachtig om bij te dragen aan ambitieuze projecten als MFO II. “Dat gebeurt 

gelukkig regelmatig, ook als we met BAM samenwerken. We kennen elkaar inmiddels goed en dat draagt 

bij aan een soepel verloop van een project. Je praat met mensen die weten waar ze het over hebben.” 

25 jaar Kapp Nederland
Kapp Nederland viert dit jaar het 25-jarig bestaan. “We hebben in die periode enorm veel kennis en 

ervaring opgedaan. We zijn echte specialisten in warmteoverdracht en kunnen op dat gebied verder gaan 

dan wie ook.”

‘Deze platenwisselaars worden gebruikt voor zowel 
verwarming als voor koeling. Ze zijn demontabel, dus 

gemakkelijk te reinigen en onderhouden’
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VLAQ Groep 
verzorgt 6.000 m² 

vloerafwerking 
Voor veel zaken werkt BAM met vertrouwde, 

terugkerende partners met wie vaak een langjarige 

relatie is opgebouwd. Een daarvan is de VLAQ Groep 

uit Moordrecht. Zij verzorgden de afwerking van 

ongeveer 6.000 m² vloer in universiteitsgebouw 

MFO II. 

Volgens eigenaar-directeur Patrick van Rijn zijn dat 

“alle gietvloeren, ook die in de sanitaire ruimtes. 

Om de gietvloeren in de openbare ruimtes goed 

reinigbaar te maken, behandelden we die met een 

speciaal coatingsysteem. Verder legden we tapijt op 

het podium.”

Ook projectinrichting
VLAQ Groep houdt zich bezig met vloerafwerking 

en maakt daarbij onder meer cementdekvloeren, 

slijtlagen, kurkgebonden vloeren en kunsthars-

vloeren. Daarnaast doen ze ook projectinrichting: 

“Bijvoorbeeld parket, zonwering of raambekleding. 

Verder hebben we een fabriek waar we onze eigen 

kunstharslijn produceren: de Faroni-lijn. VLAQ Groep 

werkt waar mogelijk onderhoudsarm, slijtvast en 

emissievrij en is al meer dan 45 jaar een autoriteit 

in high tech kunststoftechnieken.”

‘Laag Global Warming 

Potential brengt BREEAM 

Outstanding dichterbij’ 
Het EWF-systeem moet natuurlijk ook kunnen 

koelen en verwarmen. Daarvoor levert 

AQ Cooling uit Utrecht een warmtepomp met 

toebehoren. “Het betreft specifieke machines voor 

specifieke oplossingen”, vertelt Arnold de Lang, 

algemeen directeur van AQ Cooling. “Voor de 

warmtepomp van Nibe-Rhoss hebben we een 

speciaal koudemiddel geselecteerd met een zo laag 

mogelijk GWP (Global Warming Potential). Dit HFO-

koudemiddel R1234ze is voorzien van automatische 

lekdetectie. Mocht er onverhoopt koudemiddel-

lekkage worden geregistreerd, dan zal het 

koudemiddel automatisch worden ingeblokt.” De 

warmtepomp staat in de technische ruimte in de 

kelder van het gebouw, opgesteld in een 

bijgeleverde Nibe-Rhoss geluidsomkasting. 

(reductie geluidsomkasting -16 dB(A)). Het geheel 

draagt optimaal bij aan kandidering voor een 

BREEAM Outstanding certificaat. 

AQ Cooling levert duurzame en veelal innovatieve 

producten voor verwarming, koeling en ventilatie 

op maat. Het bedrijf adviseert, levert, begeleidt 

en onderhoudt voor klanten verspreid over heel 

Nederland.

MFO II Erasmus Universiteit • Rotterdam
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Het prachtige atrium.
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SPECIALIST IN COMPOSIETEN EN THERMOPLASTEN

LEIDINGWERK - TANKS - APPARATEN

FABRICAGE - INSTALLATIE

ONDERHOUD - INSPECTIES

marantkunststoffen.nl

Fabricage en 
installatie van PP-R 

leidingsysteem 
Eind vorig jaar werd Marant Kunststoffen benaderd 

door BAM voor het leidingwerk aan de EWF-

klimaatinstallatie in MFO II. 

Normaal gesproken schuift Marant in een vroeg 

stadium aan om te adviseren in het ontwerp. In dit 

geval lag alles al vast in tekeningen en modellen: 

ontwerp, design en materiaalkeuze. Projectmanager 

Ramon Melaet: “Op basis van die informatie heeft 

Marant een aanbieding verzorgd. Op dit moment is 

Marant bezig met de installatie van het PP-R Blue 

Pipe leidingmateriaal op locatie. Daarbij wordt ook 

een beroep gedaan op onze kennis en ervaring 

over het aanbrengen en monteren van trillingvrije 

beugels. Wij verzorgen deze beugels in de kelder en 

gedeeltelijk in de schachten.”

Uniek in de markt
Marant Kunststoffen, gevestigd in Heerhugowaard 

en Heemskerk, is al zo’n 67 jaar specialist in het 

ontwerpen en bouwen van kunststof producten en 

leidingsystemen. De medewerkers werken in de 

eigen fabriek en op locatie door heel Nederland. 

Marant produceert vezelversterkte kunststoffen – 

thermoharders – maar verwerkt ook 

thermoplasten zoals PVC, HDPE, PP en PVDF. Die 

combinatie, aangevuld met een enorme 

hoeveelheid ervaring en expertise, maakt Marant 

uniek in de markt.

‘Daarbij wordt ook een beroep 
gedaan op onze kennis en 

ervaring’

MFO II Erasmus Universiteit • Rotterdam
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‘Bij de bouw maken we zoveel mogelijk gebruik van 
gerecyclede materialen’

Opdrachtgever
Erasmus Universiteit, Rotterdam

Opdrachtnemer (Design & Build)
BAM Bouw en Techniek BV, Bunnik

Architect
Paul de Ruiter Architects, 
Amsterdam

Installatieontwerp en -advies
Halmos Adviseurs, Den Haag

Bouwfysisch advies
LBP Sight, Nieuwegein

Veiligheidsvoorzieningen voor 
onderhoud gebouw
Eurosafe Solutions BV, Dordrecht

Leverancier warmtepomp
AQ Cooling, Utrecht

Veiligheidsvoorzieningen tijdens de 
bouw (m.n. werkkleding en PBM)
Intersafe Netherlands BV, Dordrecht

Waterirrigatie, beplanting en groen
Copijn, Utrecht

Betonbouw
Arton, Oss

Waterfiltering
Nijhuis Ozone Solutions, 
Doetinchem

TSA-installaties
Kapp Nederland BV, Dordrecht

Vloerafwerking
VlaQ Groep, Moordrecht

Leidingwerk
Marant Kunststoffen, 
Heerhugowaard

EWF-klimaatinstallatie
Systemair, Harderwijk

Bouwprogramma
Nieuwbouw energieneutraal 
multifunctioneel onderwijsgebouw

Bouwjaar
Maart 2021 – zomer 2022

Bruto vloeroppervlakte
Circa 8.500 m2

Bouwsom
Circa 27,5 miljoen euro 
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‘We willen steeds meer toe 

Hoge duurzaamheidsambitie voor LAB42

naar circulair bouwen’ 
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: Visser & Smit Bouw & Wijnanda Duits
Renders: Benthem Crouwel Architecten

IB

De nieuwbouw van LAB42 
beslaat maar liefst 12.000 m².
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De werkzaamheden zijn gestart in 
september 2020; in juni dit jaar volgt de 
oplevering. “Het project is, ondanks de 
nodige uitdagingen, volgens planning 
verlopen. De ‘hobbels’ hadden 
voornamelijk te maken met de corona-
crisis, en raakten de organisatorische kant 

Visser & Smit Bouw realiseert op het Amsterdam Sciencepark de nieuwbouw van LAB42 voor de Universiteit 
van Amsterdam. In totaal gaat het om een bouwproject van maar liefst 12.000 m². Voor projectleider Dennis van 
Poppel van Visser & Smit Bouw ging het om een bijzonder project, waar hij graag meer over vertelt.

der tijd gaat ook de bouw weer raken’

‘Wat ze hier gaan ontwikkelen in de loop

van de zaak. We merkten dat bij 
productiebedrijven in die tijd de capaciteit 
terugliep waardoor bij ons de levertijden 
toenamen. Dat betekende dat we op 
allerlei facetten moesten schakelen om 
alles toch te managen, zodat de bouw 
zoveel mogelijk door kon gaan.”

Zonnepanelen in de gevel
Voor LAB42 werd een duurzaamheids-
ambitie gesteld. “Het was de bedoeling om 
een duurzaam en circulair pand te 
realiseren. Zo liggen er niet alleen 
zonnepanelen op het dak, maar zijn ze ook 
in de gevel verwerkt op een chique 

De architect heeft het gebouw ontworpen als zijnde een stellingkast.

Special - Groen & Duurzaam 
LAB42 • Amsterdam
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Sterk in duurzame constructies

Strackee is hét adviesbureau voor binnenstedelijke 
bouwconstructies. De stad is voor onze adviseurs vertrouwd 
werkgebied. Met meer dan 60 jaar ervaring weten wij als 
geen ander hoe je hier kunt bouwen. 

Onze ruime kennis en ervaring op het gebied van renovatie, 
restauratie, herbestemming en duurzame nieuwbouw maakt 
ons tot een betrouwbare partner voor alle constructieve 
vraagstukken.

Keizersgracht 101
1015 CH Amsterdam
www.strackee.nl

Circulair ontwerp 
LAB42   

De ontwerpvisie van LAB42 kwam in 2018 voort uit 

de presentatie voor de Europese aanbesteding van 

Benthem Crouwel Architects en Bouwadviesbureau 

Strackee. Senior adviseur constructies bij Strackee, 

Willem Blokdijk, vertelt over de gemaakte ontwerp-

keuzes voor dit zeer duurzame gebouw voor de facul-

teit FNWI van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

“Wij hebben nagedacht over een toekomstbesten-

dig gebouw met een hoogwaardig, modulair skelet 

met een lage milieubelasting.” De visie van Benthem 

Crouwel Architects en bouwadviesbureau Strackee 

leidde tot een frame waarvan de invulling 

inwisselbaar en demontabel is. 

Vijf thema’s
Op basis van vijf thema’s die zijn meegegeven door 

de UvA - duurzaam, gezond, inspirerend, flexibel, 

smart - is een gewogen constructieve vloeranalyse 

gemaakt. “Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 

gefixeerde, veranderlijke en uitbreidbare 

vloeroppervlakken.”

Stellingkast
Door de keuze voor een stalen skelet met een 7,2 x 

7,2 m. stramien en droge standaardverbindingen en 

veel gelijke profielen is een soort stellingkast 

ontstaan. “Deze is vrij invulbaar voor houten 

vloeren, kanaalplaten of hergebruikte vloeren. In het 

gebouw zijn uiteindelijk demontabele kanaalplaten 

en houten vloeren toegepast.

De stabiliteitsverbanden bevinden zich aan de randen 

van de plattegronden en alles is droog gestapeld, ook 

de horizontale verbanden voor de schijfwerking in de 

vloeren. Door de modulariteit, de demontabiliteit, de 

registratie in Madaster en het hoge adaptieve karak-

ter van de structuur in de toekomst, is door Visser & 

Smit Bouw een zeer duurzaam gebouw gerealiseerd.”
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‘Dit is een project dat ertoe doet’   

Als vastgoedadvies- en projectmanagementbureau heeft de Universiteit van Amsterdam Drees & Sommer 

ingeschakeld voor advies en ondersteuning bij de totstandkoming van LAB42 in Amsterdam; het 

projectmanagement vanaf schetsontwerp tot en met directievoering, toezicht en oplevering. 

Projectmanager Michel van Gageldonk was met name bij het voortraject betrokken: “We mogen er met z’n 

allen trots op zijn dat de doelstelling van de opdrachtgever, het neerzetten van een duurzaam en circulair 

pand, zó goed tot haar recht is gekomen.”

Selectie
“Wij bewaken onder andere de prijs, planning en kwaliteit. Daarvoor trekken we samen op met onze 

opdrachtgever, in dit geval de UvA”, zegt Van Gageldonk. “Dit soort opdrachten moet Europees aanbesteed 

worden, waardoor je te maken hebt met talloze spelregels. Prijs is een onderdeel van het selectieproces voor 

de aannemer, maar lang niet het enige. Om te komen tot de juiste partij voor het project, stellen wij een heel 

duidelijk selectie- en aanbestedingsleidraad op. Daarin is ook beschreven hoe we zaken wegen en op welke 

aspecten we het te selecteren bouwplan beoordelen. Circulariteit was bijvoorbeeld een belangrijk aspect.”

Verrassende duurzaamheid
Naast de selectie van de aannemer en het bewaken van de prijs, houdt Drees & Sommer gedurende het 

gehele proces de planning nauwkeurig in het oog. “Dat is een belangrijke uitgangspunt, net als het 

programma van eisen. Wij kijken of de eisen die de UvA stelt, de bouw van een duurzaam, circulair gebouw, 

goed uit de verf komen. De architecten en bouwers hebben deze eisen heel serieus genomen. Voor ons allen 

is duurzaamheid een belangrijk thema. Zowel architect Benthem Crouwel als de Bouwcombinatie Visser Smit 

Bouw/Kropman heeft ons verrast met ideeën om duurzaam te werken. Zo zijn bij LAB42 onder andere een 

groendak, waterbuffers en een grijswatercircuit gerealiseerd.”

Ontworpen voor de gebruikers
Voor Van Gageldonk is LAB42 een interessant project. “Dit is een project dat ertoe doet. Het is een gebouw 

dat specifiek voor de gebruikers is gemaakt en in de loop van de tijd kan worden aangepast aan hun wensen 

en eisen; dat maakt het heel bijzonder.”

LAB42 • Amsterdam

‘Wij bewaken onder andere de prijs, planning en 
kwaliteit. Daarvoor trekken we samen op met onze 

opdrachtgever, in dit geval de Universiteit van 
Amsterdam’
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Per saperne 
Di più    

360°
Drees & Sommer staat voor succesvolle gebouwen, goed 
renderende vastgoedportefeuilles, leefbare steden, 
efficiënte infrastructuur en toekomstgerichte advisering. 
Dat is waar wij naar streven. Dat is wat opdrachtgevers 
van ons mogen verwachten en waar we op worden 
beoordeeld. Samen realiseren wij toekomstbestendige 
oplossingen die duurzaam, digitaal, kostenefficiënt en 
innovatief zijn.

Drees & Sommer Netherlands
www.dreso.nl
info.nl@dreso.com
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Er zijn zonnepanelen verwerkt in de gevel, op een chique onopvallende manier.
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onopvallende manier. Ook is er in het 
ontwerp rekening mee gehouden dat op 
de lange termijn de materialen kunnen 
worden hergebruikt. Tijdens het project 
hebben we daarom gezocht naar 
materialen die gerecycled zijn of 
hergebruikt worden. Dat maakt dit project 
heel erg leuk, en het sluit ook aan bij de 
ambities van ons bedrijf. Wij willen steeds 
meer toe naar duurzaam, circulair 
bouwen. Want als je doorgaat op een 
manier zoals je dat altijd deed en je 
verbruikt al je grondstoffen, dan houdt het 
bouwen een keer op. Voor een optimale 
balans ben je bezig met het realiseren van 
nieuwe bouwwerken maar denk je ook aan 
een leefbare wereld.” 

Het plaatje klopt
Wat Van Poppel onder meer erg geslaagd 
vindt aan het ontwerp is het atrium. 
“Wanneer je in de centrale open ruimte in 
het midden van het gebouw, het atrium, 
staat en door de ruimte naar boven kijkt, 
dan klopt het plaatje gewoon! Daarnaast 
vind ik constructies die je niet meer ziet, 
vaak het mooist. Denk aan de wind-
verbanden die ervoor zorgen dat de 
complete constructie zichzelf overeind 

houdt. Die zie je nagenoeg niet meer maar 
is bouwtechnisch wel speciaal.”

Samenbrengen
Het onderscheidende aspect van Visser 
& Smit Bouw? “Dat is een beetje alsof je 
vraagt naar het geheim van de 
chef-kok”, lacht Van Poppel. “Er komt heel 
veel samen in dit project. Als je naar het 
werk kijkt, dan lijkt het misschien - 
oneerbiedig gezegd - een rechttoe-
rechtaan ontwerp. De architect heeft het 
gebouw ontworpen als zijnde een 
stellingkast en zo ziet het er ook een 
beetje uit. Juist het samenbrengen van alle 
aspecten en het meedenken in oplossingen 
onderscheidt ons van andere bedrijven.”

Bouwen in de toekomst
De focus van de faculteit die wordt 
gehuisvest in het nieuwe pand is 
onderzoek naar kunstmatige intelligentie. 
“Ik ben ervan overtuigd dat wat ze hier 
gaan ontwikkelen in de loop der tijd ook 
de bouw weer gaat raken zodat wij in de 
toekomst innovatiever kunnen ontwerpen 
en bouwen. Dat vind ik persoonlijk heel 
mooi!”

 Ondanks organisatorische uitdagingen is 
het project volgens planning verlopen.

LAB42 • Amsterdam
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Ampereweg 4 | 3752 LR Bunschoten | 035-5280340
info@bonneveldbv.com            www.bonneveld.nl

Actiefopveel terreinen indebouw

Bonneveld Aannemingsbedrijf BV heeft al meer dan 50 jaar 
ervaring in de grond-, weg- en waterbouw. In al deze jaren 

heeft Bonneveld zich ontwikkeld tot een zeer gespecialiseerd 
grondverzetsbedrijf.

Van bemaling tot 
straatwerk   

De bouw van LAB42 in Amsterdam was voor 

Bonneveld een project waar allerlei disciplines van 

het team aan bod kwamen. Projectleider Stefan 

Albers: “We waren letterlijk van A tot Z bij dit werk 

betrokken. Daarmee waren we de eersten op de bouw 

en uiteindelijk ook één van de laatsten die 

weggingen.”

“We regelden de complete bemaling. Daarnaast 

hebben we de bouwput uitgegraven en de grond 

afgevoerd. Ook hebben we de bouwplaats ingericht. 

Denk aan het leveren en leggen van de 

industrieplaten. Dat deden we niet alleen bij de 

bouwlocatie zelf, maar ook elders op de campus waar 

we een parkeerterrein voor het bouwpersoneel 

hebben gerealiseerd”, vat Albers samen. 

Hiermee hield de klus voor Bonneveld nog niet op. 

“Het grout dat bij de boorpalen is vrijgekomen, 

hebben we ook afgevoerd. Tot slot hebben we het 

straatwerk bij de entree geleverd en aangebracht.”

Complete traject
De samenwerking met Visser & Smit Bouw verliep 

prettig, vertelt Albers. “We hebben al eerder projecten 

verzorgd voor deze aannemer. Voor LAB42 dachten we 

aan de voorkant van het project mee over een aantal 

zaken, zoals de heilaag en de afvoer van het grout. 

Daarnaast is een kracht van ons dat we het complete 

traject kunnen verzorgen: van de bemaling tot het 

straatwerk.”

‘We waren letterlijk van A tot Z 
bij dit werk betrokken’
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Zorgvuldig voorwerk 
bij installatie 
keramische 

gevelelementen    
De keramische gevelelementen en pv-panelen van 

LAB42 in Amsterdam zijn vanaf het tekenwerk tot 

de oplevering verzorgd door Gort Construct. 

Eigenaar Chris Westdijk: “Het was een bijzonder 

project voor ons.”

Het team van Gort Construct heeft de 

buitengevels van LAB42 voorzien van keramische 

gevelelementen en pv-panelen. “Samen met de 

aannemer, architect en diverse andere partijen 

zoals de leverancier van de pv-panelen en 

ramenleverancier hebben we in het voortraject 

veel overlegd. Dat ging onder andere over de 

sterkte van de gevel, waarvoor statische 

berekeningen zijn uitgevoerd omdat de 

keramische gevelelementen vrij zwaar zijn. Ook 

hebben we de detaillering goed met elkaar 

afgestemd. 

En de diverse kleuren van de keramische tegels 

en de profileringen daarvan zijn met de architect 

doorgenomen. Tot slot moest ook het 

montagesysteem met betrekking tot de pv-

panelen afgestemd worden op het 

montagesysteem van de keramische elementen. 

Uiteindelijk is alles naar wens geïnstalleerd. 

Dankzij de fijne samenwerking zijn we met alle 

partijen tot een goed resultaat gekomen!”

 

GORT Construct bv Dak- en Gevelsystemen | Sportlaan 6C | 4209 AX  Schelluinen | 

info@gortconstruct.nl | tel. (0184) 699200 

 

 

 

‘Het was een bijzonder project 
voor ons’

Een impressie van de binnenkant van LAB42.

LAB42 • Amsterdam
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: Er is volop natuurlijke lichtinval in het atrium.
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Maatvoering tot op 
de millimeter   

Met state-of-the-art apparatuur bepaalden de 

specialisten van Fund de maatvoering van zo’n 

beetje alle bouwkundige aspecten van LAB 42: 

van de palen tot en met het dak. Mede-eigenaar 

Patty Hagg legt uit hoe het Fund-team te werk is 

gegaan.

Bij Fund is nauwkeurigheid hét sleutelwoord. 

“We zetten onder andere de piketten uit, meten 

de plaatsing van de kolommen uit en zorgen dat 

de staalconstructie tot op de millimeter 

nauwkeurig gebouwd kan worden. Daarvoor 

werken wij rechtstreeks vanuit een 3D-model, 

waardoor we snel kunnen schakelen met de 

klant.”

Afwijkingsrapportage
Fund bestaat uit de bedrijfsonderdelen Fund 

Maatvoering en Fund Scanning. Er werd diverse 

malen een 3D-scan van het LAB42-pand in 

aanbouw gemaakt. “Onze apparatuur meet de 

werkelijkheid en legt dat als het ware over het 

theoretische 3D-model. Dan ontstaat een 

puntenwolk waarin we precies zien of er sprake 

is van afwijkingen en zo ja om hoeveel 

millimeter het gaat. De toleranties zijn vooraf 

besproken; in een afwijkingsrapportage lichten 

we per onderdeel precies toe of voldaan is aan 

de vooraf opgegeven specificaties.”

High-end apparatuur
Patty Hagg is samen met Thomas Hagg en Bas 

Haselhorst eigenaar van het landmeetkundig 

ingenieursbureau uit Vianen. “Naast onze 

high-end apparatuur onderscheiden we ons door 

een informele werksfeer en een proactieve 

houding; we denken graag mee met onze 

opdrachtgever!”

LAB42 • Amsterdam
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Opdrachtgever
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

Architect
Benthem Crouwel Architecten, Amsterdam

Adviseur
Strackee bouwadviesbureau, Amsterdam

Adviseur
ICS Adviseurs, Amsterdam

Adviseur
Fund Maatvoering, Vianen

Installatieadviseur
Deerns, Den Haag

Projectmanagement
Drees & Sommer, Amsterdam

Aannemer
Visser & Smit Bouw, Rotterdam

Gevelelementen
Gort Construct, Schelluinen

Complete bemaling & straatwerk
Bonneveld BV, Bunschoten

Installateur
Kropman Installatietechniek, Nijmegen

Bouwperiode
2020 - 2022

Bruto vloeroppervlakte
12.000 m2

ONTZORGEN+
BEHEERSBAARHEID
DUURZAAM+
BETAALBAAR
SNEL+
DOORDACHT
VERTROUWD+
VOORUITSTREVEND

WWW.FUNDBV.XYZ

De Optelsom Voor De Slimme Bouwers
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The Natural Pavilion bestaat uit drie bouwlagen.
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Special - Groen & Duurzaam 

Meccano voor circulaire bouwers

Noordereng Groep won de aanbesteding 
die het Rijksvastgoedbedrijf en Floriade 
Expo hadden gepubliceerd. Vervolgens 
leidde zij ook het consortium dat The 
Natural Pavilion (drie bouwlagen, 987 m2 
bvo) binnen zes maanden ontwierp en 
bouwde. Tot 10 oktober fungeert het als 
expositiegebouw op de Floriade Expo. 
Het gebouw van Noordereng Groep én de 
exposities moeten bezoekers inspireren 
tot natuurinclusief en biobased wonen, 
leven en werken. Natuurinclusief is het 
gebouw met name door klimaatadap-
tieve maatregelen, de groeninrichting en 
urban farming. Biobased is het paviljoen 
onder andere door de houtconstructie van 
inheems Douglas hout uit FSC-
gecertificeerde bossen van Staatsbos-
beheer en de CLT-vloerelementen.

De HoutKern Bouwmethode
HoutKern Bouwmethode noemt 
Noordereng Groep haar industriële 
bouwconcept dat zij voor het eerst toepast 

in The Natural Pavilion. “De kracht zit in 
een grid van houten balken en kolommen 
waarvan de modules onderling verbonden 
worden met universele, gerecyclede stalen 
knopen, waarop tevens de vloeren rusten”, 
zegt projectmanager Harrie Hupperts van 
Hupperts Architectural Engineering. “Je 
hebt geen stabiliseringswanden of -kern 
nodig; de knopen zijn voorzien van een oog 
om een stabiliseringskruis te plaatsen. Net 
Meccano.” Om het raamwerk zitten losse 
schillen van gevelpuien respectievelijk 
houten zonwering, die aan de stalen 
knopen zijn bevestigd.

Schaalbare herbestemming
Noordereng Groep wil met het paviljoen 
demonstreren hoe haar concept 
toepasbaar is voor duurzame woningbouw. 
De bouwmethode kent twee modules, 
respectievelijk van 3,5 x 3,5 meter, zoals 
toegepast in het paviljoen, en van 3,5 x 
7 meter (voor grotere overspanningen). 
Die maken het concept schaalbaar. Na de 
Expo krijgt het gebouw waarschijnlijk een 
nieuwe functie in een andere configuratie 
in een Nationaal Park van Staatsbosbeheer.

Omgekeerd ontwerpen met risico’s
Ondanks het industriële bouwproces was 
de tijdsdruk groot. Hupperts: “Dat komt 
doordat we omgekeerd ontwerpen: we 
kijken eerst wat er aan materialen en 
producten beschikbaar is en laten 
vervolgens de constructeur berekenen wat 
we ermee kunnen.” Zo was het hout voor 
de balken en kolommen vooraf ingekocht, 
net als de bestaande lamellen voor de 
zonwering. Ook is glas van een bestaand 
project van de Rijksvastgoeddienst 

hergebruikt. “Om dit zo optimaal mogelijk 
te versnijden, zijn de buitenpuien 
aangepast en zijn ze integraal herbruik-
baar.” Door parametrisch te ontwerpen, 
kon men het ontwerp optimaliseren. 
“Bij de engineering proberen we zo veel 
mogelijk eenduidige detailoplossingen en 
dezelfde types, van bijvoorbeeld de stalen 
knopen, toe te passen, zodat ze uitwissel-
baar zijn voor andere configuraties.”

Geen isolatie en verwarming
Het paviljoen is niet geïsoleerd en er is 
geen verwarming omdat het gebouw is 
ontworpen voor tijdelijk gebruik. De lange 
dagen garanderen voldoende zonlicht 
en beperken het gebruik van kunstlicht. 
Uitzetdakramen en glazen Louvre-ramen 
zorgen, elektrisch aangestuurd, voor 
natuurlijke ventilatie. “We hebben 
verder alleen wat energie nodig voor de 
exposities, dus zodra de PV-panelen zijn 
geplaatst, is het gebouw energie-
neutraal.” Die zonnepalen worden 
gemaakt van bestaand 10 mm 
floatglas dat in langsrichting 
in tweeën wordt gesneden 
en van PV-folie voorzien. 
Hoe circulair kun je zijn.

Foto: Noordereng Groep

The Natural Pavilion is biobased, circulair en modulair. De kracht van het 
Rijksoverheidspaviljoen voor de Floriade Expo 2022 is een grid van houten 
balken en kolommen met stalen knopen. Het industriële concept van 
Noordereng Groep maakt het gebouw volledig demontabel en schaalbaar 
voor multifunctioneel gebruik. Zo wordt het paviljoen straks wellicht een 
woning, kantoor of school.
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Het Baken • Zeewolde

Nieuw sportcentrum Zeewolde 
laat mensen genieten  

Met een knipoog naar de oorsprong 

Special - Groen & Duurzaam 
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Slangen + Koenis ArchitectenIB

Het nieuwe sportcomplex 
is ook qua architectuur een 
echte eyecatcher.
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De zwemzalen zijn zo gedraaid dat deze parallel liggen aan de Horsterweg.

Het Baken • Zeewolde
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“Wij hebben bewust gekozen voor een 
speels ontwerp dat past bij de nog jonge 
geschiedenis en natuurlijke omgeving van 
de gemeente Zeewolde”, vertelt Peter Baas. 
Hij was namens Slangen + Koenis 
Architecten als projectarchitect 
verantwoordelijk voor het bijzondere 
ontwerp. Het meest in het oog springend 
is het vlechtwerk in de gevelaanzichten. De 
in roodtinten uitgevoerde aluminium 
composiet stroken die daarvoor zijn 
gebruikt herinneren aan de zogenoemde 
zinkstukken gemaakt van gevlochten 
wilgentenen, die bij de inpoldering van 
Flevoland dienden als fundament. “Het 
geeft dit gebouw iets herkenbaars en het 
draagt tevens bij aan een vriendelijk en 
speels karakter. Het Baken is een fijne 
ontmoetingsplaats en opvallend 
herkenningspunt in één.”

Een baken in de samenleving
Naast licht, transparant en vriendelijk, is 
ook de indeling van de diverse ruimtes een 
waar kunststukje. “De zwemzalen zijn zo 
gedraaid dat deze parallel liggen aan de 
Horsterweg. Hierdoor ontstaat een 
interessant volume met verschillend 
georiënteerde gevels en variërende 
hoogtes. De ontstane vorm wordt 
geaccentueerd door het lage dak te 

Wie Zeewolde vanaf de Horsterweg binnenrijdt kan niet om het 
fonkelnieuwe sportcentrum Het Baken heen. Met een moderne sporthal, 
een 25-meter wedstrijdbad en een speciaal tot 30 graden verwarmd 
doelgroepenbad, is het gebouw gericht op bewegen en elkaar ontmoeten. 
Naast alle faciliteiten voor sporters en lokale en regionale verenigingen is 
het nieuwe sportcomplex ook qua architectuur een echte eyecatcher. 

om duurzame gebouwen te realiseren’

Zeewolde • Het Baken

‘Wij maken er onze allergrootste ambitie van
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voorzien van beplanting en deze zo laag 
mogelijk te maken. Aan de buitenzijde zou 
je niet zeggen dat het van binnen zo groot 
is. Het complex heet niet voor niets Het 
Baken. Het moest dan ook herkenbaar zijn 
als openbaar gebouw dat echt gezien mag 
worden met een grote aantrekkingskracht 
op het lokale en regionale publiek”, aldus 
Baas.

Duurzaam in de overtreffende trap
Naast het esthetische aspect is ook het 
duurzaamheidsaspect zorgvuldig in de 
totale uitwerking van het nieuwe 
sport-complex meegenomen. “Wij maken 
er onze allergrootste ambitie van om 
duurzame gebouwen te realiseren, maar 
voor Sportcomplex Het Baken gingen we 
nog een stapje verder. Hier zijn de 
geformuleerde uitgangspunten, zoals 
‘all-electric met een EPC-waarde van 0,0’, 
slechts het startpunt en leggen we de lat 
wat betreft duurzaamheid extra hoog. 
Daarnaast is het gebouw voorzien van 
het ITS-keurmerk, wat betekent dat ook 
mindervaliden er optimaal gebruik van 
kunnen maken. Je kunt dus stellen dat echt 
iedereen van dit mooie nieuwe en 
multifunctionele sportcentrum kan 
genieten. Precies zoals de gemeente 
Zeewolde dat voor ogen had.”
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Het Baken • Zeewolde

WWW.TASCHESTAALBOUW.NL

TASCHE STAALBOUW B.V.
Van Koersveldweg 6, 7665 SG  Albergen
Tel.  0546 - 44 90 10

TASCHE STALEN TRAPPEN B.V.
Eenhuisstraat 6, 7665 PZ  Albergen
Tel.  0546 - 48 01 60

TASCHE LANDBOUWMECHANISATIE -
STALINRICHTING V.O.F.
Pastoor Boddestraat 16, 7666 LB  Fleringen
Tel.  0546 - 62 19 54

Staal is als dragende 
kracht onmisbaar bij 

bouwprojecten  
Kijk in elk willekeurig gebouw maar om je heen en 

je komt tot de conclusie dat er vrijwel overal staal 

is toegepast. Is het niet in de draagconstructie dan 

toch wel in bijvoorbeeld trappen, ballustraden, 

trapleuningen, bordessen, balkons of traphekken. 

Het is om die reden dat je Tasche Staalbouw & 

Trappen op tal van bouwprojecten tegenkomt. Het 

bedrijf uit Albergen is immers al jarenlang 

gespecialiseerd in de engineering, productie en 

montage van staalconstructies, trappen etc.

“De bouw van het nieuwe sportcomplex Het 

Baken in Zeewolde is weer zo’n mooi voorbeeld 

van hoe de verschillende specialisaties van ons 

bedrijf optimaal tot hun recht komen”, vertelt Coen 

Wesselink. Hij was als projectleider met zijn team 

verantwoordelijk voor de complete 

draagconstructie voor zowel de sporthal, het 

zwembad als de entreehal. “Er is in de hele 

draagconstructie zo’n 180 ton staal verwerkt.” 

Korte lijnen en snel schakelen
Zijn collega Robert Zegger was namens de 

afdeling Trappen verantwoordelijk voor onder 

meer de stalen trapleuningen, tribune-onderdelen 

en het aluminium toegangsluik voor de kelder 

onder het zwembad. “Het werkt gewoon fijn als je 

veel in eigen beheer hebt. Je kunt dan altijd net 

iets sneller schakelen,” stelt Zegger. 

Het gebouw is niet alleen gericht op 
bewegen maar ook op elkaar ontmoeten.
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Zeewolde • Het Baken

Circulair slopen 
om bouwafval te 

minimaliseren  
Bij Lagermaat Sloopwerken BV ligt het accent op 

circulair slopen. Daarvoor zet men zoveel mogelijk 

in op hergebruik van grondstoffen en 

bouwmateriaal, zoals hout en staal. Steen en beton 

worden bij voorkeur al gelijk op de bouwlocatie 

vermalen tot gebroken puin, dat weer wordt 

gebruikt als versteviging van de ondergrond. “Ons 

doel is om de CO2 uitstoot en de afvalberg te 

minimaliseren”, vertelt uitvoerder/projectleider 

Henk Kragt. Eén van de projecten waar het 

sloopbedrijf uit Heerde bij is betrokken, is het 

nieuwe sportcomplex Het Baken in Zeewolde.

Grondstoffen en bouwmaterialen zijn schaars en 

daardoor automatisch ook duur. Daarnaast 

vragen ook de internationale 

klimaatdoelstellingen nadrukkelijk de aandacht 

van de bouwsector. Bij Lagermaat Sloopwerken 

is men zich hier terdege van bewust. “Ons bedrijf 

heeft ruim 40 jaar ervaring met het op een veilige 

en verantwoorde manier slopen van kleine en 

grote gebouwen. De sloop van het oude zwembad 

en de aangrenzende sporthal in Zeewolde was bij 

ons dan ook in vertrouwde handen”, aldus Kragt. 

Compleet ontzorgen
Het bedrijf uit Heerde wordt ingeschakeld bij 

projecten door heel Nederland. “Wij ontzorgen 

onze opdrachtgevers compleet. Denk bijvoorbeeld 

ook aan het verwijderen van asbest en 

ontmantelen van oude fabrieken.”

‘Ons bedrijf heeft ruim 40 
jaar ervaring’
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Het Baken • Zeewolde

www.pbtconsult.nl

Wij zorgen voor een
toegankelijke gebouwde 

omgeving

Assessment bestaande situaties
Ontwerptoetsen

Bouwkundige adviezen
Opleveringstoetsen

ITS Keuringen
Projectmanagement

Smart Wayfinding

partner
Churchilllaan 11, UTRECHT

Bij duurzaam 
bouwen hoort fysieke 

toegankelijkheid 

PBTconsult BV is een ingenieurs- en adviesbureau 

dat zich primair richt op de fysieke toegankelijk-

heid van gebouwen, openbare ruimte en vervoer 

en evenementen. 

“Onze filosofie is dat iedereen zo veel mogelijk 

zelfstandig moet kunnen genieten van de 

faciliteiten. Of het nu om een sporthal, 

appartementencomplex, gemeentehuis, station, 

beursgebouw of festivalterrein gaat”, vertelt Hans 

Peter Herwig. Hij is Hoofd Bedrijfsvoering van het 

bedrijf uit Utrecht.

Design for all
De expertise van PBTconsult werd ook al in een 

vroegtijdig stadium bij de bouw van het nieuwe 

sportcomplex Het Baken in Zeewolde betrokken. 

“Vanaf het moment dat het detailontwerp gereed 

was hebben wij meegekeken en geadviseerd op 

het gebied van de fysieke toegankelijkheid van het 

ontwerp. Daarbij was de door ons ontwikkelde ITs-

norm het uitgangspunt. ITs staat in dit geval voor 

Integraal Toegankelijkheid standaard die 

duidelijke aanwijzingen geeft voor toegankelijk 

bouwen.”

“We staan nu voor de opleveringskeuring, om te 

toetsen of alles bij de realisatie conform de ITs-

norm is uitgevoerd. Een laatste stap is de keuring 

voor het ITS Keurmerk, die wij kunnen zetten als 

alle faciliteiten volledig door het publiek worden 

gebruikt. Met het ITS Keurmerk geeft de 

gebouweigenaar er blijk van dat het op het vlak 

van de fysieke toegankelijkheid voor 100% in orde 

is.” 

De moderne sporthal van Het Baken.
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Het meest in het oog springend is het 
vlechtwerk in de gevelaanzichten.
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Lidl • Almere

Distributiecentrum Lidl in Almere  

Bevoorradingscentrum voor midden Nederland

draait op volle toeren  
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Bouwbedrijf VrolijkIB

De strategische ligging op 
het nieuwe bedrijventerrein 
aan de rand van Almere 
is in logistiek opzicht voor 
Lidl perfect.
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Medio 2020 werd op een kavel van maar 
liefst 160.000 m² begonnen met de bouw 
van het nieuwe distributiecentrum. “Wij 
hebben vaker in opdracht van de Duitse 
supermarktketen gebouwd, maar dit was 
voor ons het eerste project dat volledig op 

Lidl • Almere

de Nederlandse markt gericht is. In 
Moerdijk hebben wij een distributie-
centrum gebouwd dat vergelijkbaar is met 
dit in Almere, maar dat is voor opslag en 
distributie van met name groenten en fruit 
voor de Lidl-supermarkten in binnen- en 
buitenland”, vertelt Vissers.

Strategisch en toekomstgericht
De strategische ligging op het nieuwe 
bedrijventerrein aan de rand van Almere is 
in logistiek opzicht voor Lidl perfect. “Op 
deze mooie locatie is in anderhalf jaar tijd 
een groot en duurzaam distributiecentrum 
met een drie verdiepingen tellend kantoor 
gebouwd. Het gaat om een groot 
distributiecentrum van 54.000 m² en 

plusminus 3.000 m² kantoorruimte. In de 
distributiehal bevinden zich twee grote 
vriescellen en twee koelcellen. Voor de 
overzichtelijk opslag van ingevroren, 
gekoelde en niet-gekoelde supermarkt-
producten zijn vele honderden meters 
stellingmateriaal gebruikt. De hal heeft een 
traditionele betonvloer en over drie zijden 
verdeeld zijn 186 laaddocks beschikbaar 
voor het laden en lossen van vracht-
wagens. De capaciteit is dus ruim bemeten 
en gericht op de toekomst.” 

Toonbeeld van duurzaam en circulair 
bouwen
Duurzaamheid staat bij Lidl hoog in het 
vaandel. Dat is ook in en om het nieuwe 

‘De capaciteit is 

ruim bemeten en 

gericht op de 

toekomst’

Over drie zijden verdeeld zijn 186 laaddocks beschikbaar.
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Met de bouw van een fonkelnieuw, modern en duurzaam distributiecentrum op bedrijvenpark Stichtsekant in 
Almere slaat supermarktgigant Lidl verschillende vliegen in één klap. Werkvoorbereider Bart Vissers kijkt namens 
hoofdaannemer Bouwbedrijf Vrolijk uit Breda dan ook met een goed gevoel terug op dit grote project. Het nieuwe 
distributiecentrum draait sinds mei dit jaar op volle toeren voor het beleveren van alle Lidl-supermarkten in 
Noord-Holland, Flevoland en een deel van Utrecht.

Almere • Lidl

distributiecentrum in Almere terug te zien. 
Op het dak liggen 15.000 m² zonne-
panelen, wat neerkomt op zo’n 7.000 
panelen. In de toekomst kan dat aantal 
eventueel nog verder worden uitgebreid. 
Het hele complex is gasloos uitgevoerd. 
Andere duurzame voorzieningen zijn de 
door bewegingscensoren aangestuurde 
ledverlichting en de oplaadpunten voor 
elektrische auto’s en vrachtauto’s. “Dat 
laatste is zeker wel bijzonder, want 
elektrisch aangedreven vrachtwagens 
rijden er nu nog niet zoveel rond. Lidl 
speelt daar nu toch al op in. Als we het 
over duurzaamheid hebben dan is de 
volledig circulair gebouwde portierslodge 
bij de entree echt wel een mooi 

visitekaartje. Alles bij elkaar zorgt ervoor 
dat het pand het BREEAM 5 sterren 
Outstanding certificaat krijgt.”

Klimaatbewuste keuzes
In het oog springen de moderne rolbanden 
waarop de kratten voor winkelproducten 
grondig gespoeld en gereinigd worden en 
het zogenoemde recycleperron. “Op die 
plaats worden alle afvalstromen in goede 
banen geleid en gereed gemaakt voor 
verdere verwerking bij speciale recycle-
bedrijven. Doelstelling van Lidl is om de 
afvalberg en CO2-uitstoot te minimalise-
ren en bij dit nieuwe distributiecentrum 
is goed te zien dat daar echt heel serieus 
werk van wordt gemaakt”, aldus Vissers. 
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Op de moderne rolbanden worden de kratten voor winkelproducten grondig gespoeld en gereinigd.
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DC Distripark Maasvlakte • Rotterdam

Hercuton bouwt DC Distripark 
pal aan zee  
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Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: Kiona in ‘t VeldIB

Het distributiecentrum 
heeft een vloeroppervlak 
van circa 35.000 m².
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“Alles wat je bouwt, moet bestand zijn 
tegen de uitzonderlijke weersomstandig-
heden die je aan zee tegenkomt”, vervolgt 
Drijver. “Zo kregen de gevelelementen 
een speciale coating en zijn de laaddocks 

Op Maasvlakte-West realiseert Bouwcombinatie Hercuton/Remco Ruimtebouw een nieuw distributiecentrum, 
op een kavel van 56.000 m². DC Distripark, in samenwerking met Over Engh Vastgoed ontwikkeld, heeft een 
vloeroppervlak van circa 35.000 m², waarvan 2.400 m² kantoor en 2.000 m² mezzanine is. Het pand is in twee 
delen verhuurbaar. “Geen uitzonderlijke data”, zegt commercieel manager Ron Drijver van Hercuton. “Het is de 
ligging aan zee die dit gebouw bijzonder maakt.”

De laaddocks zijn thermisch verzinkt uitgevoerd 
om bestand te zijn tegen het zeewater.

DC Distripark Maasvlakte • Rotterdam

thermisch verzinkt uitgevoerd om bestand 
te zijn tegen het zeewater. Constructief 
moest er rekening gehouden worden 
met grote windbelastingen. Op de staal-
constructie, maar bijvoorbeeld ook op de 

bevestiging van de zonnepanelen op het 
dak. Verder is de dakbedekking in kleinere 
banen uitgevoerd en op meer plekken 
vastgezet, zodat de zuiging van de wind er 
geen invloed op heeft.”
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Rotterdam • DC Distripark Maasvlakte

BREEAM Outstanding
Bouwcombinatie Hercuton/Remco 
Ruimtebouw bouwt standaard al volgens 
de normen voor het BREEAM Very Good 
duurzaamheidscertificaat. Distripark 
daarentegen is gebouwd volgens de 
criteria voor het BREEAM Outstanding 
certificaat, dat qua eisen voor de 
duurzaamheid nog verder gaat. Drijver: 
“Voor dat certificaat komen we alleen niet 
in aanmerking, omdat de omgeving nog 
niet voldoet aan de voorwaarden, zoals een 
goede bereikbaarheid. Maar het gebouw 
zelf voldoet wel aan alle eisen.” Ook werd 
op voorhand een Aerius berekening van de 
stikstofuitstoot gemaakt, omdat het pand 
in de nabijheid van een Natura 2000 gebied 
ligt. “Zo wisten we zeker dat op dat vlak 
alles in orde is.” 

Flexibele verhuur mogelijkheden
DC Distripark is in twee delen verhuurbaar, 
maar eventueel ook als één geheel. “Één 
huurder is al bekend. Voor het verhuurde 
deel kunnen we daarom meteen de 
huurderswensen meenemen. Het tweede 
deel zal misschien aan een andere partij 
verhuurd worden, maar het is ook mogelijk 
dat de huurder van het eerste deel 
uiteindelijk het gehele pand wil huren. 
Daarom hebben we het kantoor van het 
tweede deel alleen voorzien van de 
basisinstallaties, die later nog aan de 
huurderswensen kunnen worden 
aangepast. Huurt de eerste huurder het 
gehele pand, dan kan de kantoorruimte 
eenvoudig worden omgebouwd tot 
mezzanine met extra opslagruimte.”

Korte lijntjes
Drijver is zeer te spreken over de 
samenwerking tussen alle partijen. “Met 
name met het Havenbedrijf hebben we in 
de voorbereidende fase uitstekend 
samengewerkt. Bij ons beiden was er de 
wil om het project tot een goed einde te 
brengen. De lijntjes waren kort, we zaten 
met de juiste mensen aan tafel, zodat er 
spijkers met koppen geslagen konden 
worden. Zo hebben we bij alles wat 
speelde, van de Aerius berekening, tot de 
grondbehandeling en aan- en afvoerroutes, 
snel de juiste oplossing gevonden. Wat 
dat betreft was het ook een voordeel dat 
wij ook intern die korte lijntjes hebben, 
omdat we architecten, constructeurs en 
tekenaars allemaal onder één dak heb-
ben.” Omstreeks het ter perse gaan van dit 
blad vindt de oplevering van DC Distripark 
plaats.

‘De lijntjes waren kort, we 
zaten met de juiste mensen 

aan tafel, zodat er 
spijkers met koppen 

geslagen konden worden’
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Het pand is in twee delen verhuurbaar.
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Bouwbedrijf Hercuton realiseert een turn-key distributiecentrum van bijna 35.000 m² op de Maasvlakte in 

Rotterdam. De onafhankelijke kwaliteitscontroles van BouwQ geven zekerheid dat het gehele project bij 

oplevering voldoet aan de gestelde eisen. Met ook nog eens 10 jaar verzekering. Hercuton staat bekend om het 

toepassen van conceptmatig bouwen met veel prefab beton. Binnen dit concept wordt standaard gekozen voor 

een externe kwaliteitscontroleur. 

BouwQ BV is een onafhankelijke kwaliteitsborger die bij vele bouwprojecten in Nederland en België controles 

uitvoert, vanaf ontwerp en engineering tot en met de uitvoering. BouwQ controleert zowel infrastructuur-

projecten als bouwkundige werken voor de overheid, aannemers en projectontwikkelaars.

Rotterdam • DC Distripark Maasvlakte

Een bewuste keuze
Projectleider bij BouwQ voor de kwaliteitscontrole van het 

distributiecentrum is Benno Bruinsma. “Hercuton ziet externe 

kwaliteitscontrole echt als meerwaarde voor de projecten. Waar 

andere bedrijven soms moeite hebben met een kwaliteitsborger 

die hun werk komt controleren is dit bij Hercuton een bewuste 

keuze. Onze samenwerking met de partijenbinnen het 

bouwproces is daarom goed en als wij een opmerking maken 

wordt snel actie ondernomen.”

Het TIS-systeem
BouwQ hanteert een risicogestuurde controlemethode volgens het gecertificeerde TIS-systeem (Technical 

Inspection Services). “Het team van BouwQ focust op de serieuze risico’s in ontwerp en bouwfase, zo kunnen 

wij efficiënt werken zonder de projectplanning te verstoren.” Hoewel bij de distributiecentra sprake is van veel 

standaardiseren heeft elk project toch weer zijn eigen bijzonderheden. “Opvallend op de Maasvlakte is de aan-

gevulde zandgrond die funderingspalen overbodig maakt. Dat is best apart voor een bouwwerk in de Randstad.”

Aanvullende eisen en wensen
Ook het eisenpakket verschilt per project. “Het Bouwbesluit is ons minimale controleniveau maar dit wordt 

veelal aangevuld met eisen en wensen vanuit de klant. Bij dit project is bijvoorbeeld sprake van de normen van 

BREEAM Outstanding. Aanvullende eisen worden door BouwQ meegenomen bij de controles.”

Momenteel voeren de inspecteurs van BouwQ de laatste kwaliteitscontroles uit op de bouwplaats. Als bij 

oplevering alle risico’s tot tevredenheid van de kwaliteitsborger zijn afgerond zal BouwQ een eindverklaring 

opstellen. Met de goedkeuring van BouwQ wordt voor het project een verborgen gebreken verzekering 

afgesloten bij Allianz Nederland. Hierdoor is de opdrachtgever tot 10 jaar na oplevering verzekerd tegen 

herstelkosten van eventuele gebreken.    

BouwQ inspecteur Richard Roodhorst, belast 
met het uitvoeren van de kwaliteitscontroles. 

BouwQ hanteert het gecertificeerde TIS-systeem
voor kwaliteitsborging DC Distripark
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Het gebouw voldoet aan alle eisen voor het BREEAM 
Outstanding certificaat, de omgeving nog niet.

IndustrieBouw mei 2022 • 108



Rotterdam • DC Distripark Maasvlakte

WWW.JAROGROUP.COM

GROND  | WEG  |  WATERBOUW

JARO verzorgt grondwerk en terreinverharding 
voor Distrtipark

JARO is een GWW bedrijf dat zich richt op diverse takken in de GWW sector. JARO BV is gespecialiseerd in het 

realiseren van infra- en civieltechnische projecten, het uitvoeren van calamiteitencontracten en het onderhouden 

van watergangen voor diverse semioverheden. 

Voor Distripark verzorgde het in 2001 opgerichte bedrijf het complete grond- en infrawerk. Directeur Jan 

Hameeteman somt op wat dat inhield. “We hebben het grondwerk voor het gebouw gedaan”, vertelt hij, “de 

schoon- en vuilwater riolering aangelegd inclusief de benodigde pompgemalen, persrioleringen en straatkolken. 

Ook hebben we de terreininrichting verzorgd, inclusief verharding. Deze bestond uit ongeveer twintigduizend 

vierkante meter elementverharding gefundeerd op een pakket menggranulaat”. 

Samenwerking
Hameeteman is blij met de samenwerking met Hercuton. “Het project was qua planning goed afgestemd, zowel wat 

betreft het uitvoeren van het grondwerk als bij het aanbrengen van de bestrating. Daardoor verliep de uitvoering 

vrijwel zonder strubbelingen”.
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ONTDEK WAARIN WE EXCELLEREN OP 
WWW.REIJRINK.COM

We steel 
the future!

MET 140 VAKMENSEN & DE VOLAUTOMATISCH FABRICATOR

Reijrink monteert 1,25 
miljoen kilo staal  

Uit ongeveer 1.250.000 kilo staal bestond de 

staalconstructie van DC Distripark, die geleverd en 

gemonteerd werd door Reijrink Staalconstructie BV. 

Daarnaast monteerde het bedrijf ook de 

kanaalplaten voor de kantoren. 

Projectleider Tim van Dun legt uit wat er komt 

kijken bij bouwen aan zee. “Tijdens het monteren is 

de uiteindelijke stabiliteit nog niet bereikt. Daarom 

hebben we gebruik gemaakt van tijdelijke 

windverbanden en stabiliteitsvoorzieningen om 

vormvastheid van de constructie te bereiken.”

Complimenten
De montage van het project verliep voorspoedig. 

“We hebben constant door kunnen werken, alleen 

tijdens storm Corrie konden we de kraan even niet 

gebruiken. De leveringen klopten, alles paste 

perfect en was ook goed gefabriceerd. Wat dat 

betreft verdienen onze tekenaars, de mensen in de 

fabriek en het montageteam een compliment. Net 

als de aannemer, die alles zo goed voor elkaar had 

dat wij vlot hebben kunnen doorbouwen en zelfs 

nog ingelopen zijn op de planning.”

De staalconstructie bestond uit ongeveer 1.250.000 kilo staal.

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

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

Wij kunnen u van dienst zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande (te 
verbouwen) gebouwen. Onze werkzaamheden zijn o.a.: 

Opstellen UPD’s installaties (sprinkler, blusgas, BMI en OAI), 
Bouwplanadvies, Bouwplantoets, Integrale Brandbeveiligingsconcepten,

Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties
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MontageLeveringProductieEngineering

www.preco.nlMaak kennis met ons op

Ontdek het 
voordeel van 
complete 
cascobouw

·  Constructieve wanden

· Brandwanden

· Geïsoleerde wanden

· Kolommen

· Balken

· Trappen

· Bordessen

· Balkonplaten

· Kanaalplaatvloeren

· Galerijplaten

· T-elementen

· Specials

Preco ontzorgt op het gebied van prefab beton 

Preco BV is een totaalleverancier op het gebied van prefab betonnen elementen. In minder dan 20 jaar groeide 

het in 2004 opgerichte bedrijf van een eenmanszaak uit tot een belangrijke speler op de prefab 

betonmarkt. Sinds 2019 beschikt Preco over een hypermoderne productielocatie op de Ecofactorij in Apeldoorn, 

waar onder meer kolommen, wanden, balken, trappen, bordessen, balkon- en galerijplaten, T-docks en 

kanaalplaatvloeren worden geproduceerd. Gemak en efficiency voor de klant staan daarbij voorop, naast het 

duurzaam produceren van de elementen.

Samenwerking met Hercuton
Voor Preco was het niet voor het eerst dat er werd samengewerkt met Hercuton voor de bouw van een 

distributiecentrum.  Het is geweldig om een mooi project als dit te realiseren met onze vaste partner Hercuton’’  

aldus projectleider Sven Janssen. De langdurige samenwerking met Hercuton stelt ons in staat om continue  

stappen te blijven maken op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid , vertelt hij. “Wij produceren en leveren 

niet alleen, maar verzorgen ook de engineering en het transport van onze prefab elementen”. Bij DC Distripark 

op de tweede Maasvlakte ging het om de wanden voor de liftkernen, ca. 3.000 m2 aan geïsoleerde prefab 

wandelementen en prefab P- en T-elementen voor de laaddocks. 
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DC Distripark is voorzien van duurzame W- en E-installaties.

IndustrieBouw mei 2022 • 112



Rotterdam • DC Distripark Maasvlakte

 

Winderige klus voor 
Cladding Partners 
Cladding Partners BV is gespecialiseerd in 

duurzame oplossingen voor dak- en gevelbekleding, 

dakbedekking, isolatie en lichtstraten. Voor het 

nieuwe DC op Maasvlakte-West leverde en 

monteerde het bedrijf ruim 30.000 m2 

dakbeplating, voor zowel de hoogbouw als de 

laagbouw, en ruim 7.000 m2 sandwich 

gevelbeplating in twee verschillende kleuren. 

Daarnaast monteerde Cladding een composiet kader 

tegen de voorgevel en twee delen van de zijgevels. 

De gevelbeplating is behandeld met een coating 

die bestand is tegen het zeeklimaat, waar het DC 

aan blootgesteld wordt. Dat zeeklimaat had ook de 

nodige invloed op de montage volgens 

projectleider Richard Hessels. “Vooral in het begin 

hadden we last van de vaak stormachtige wind”, 

zegt hij. 

“We raakten zelfs achter op de planning, maar die 

achterstand hebben we later, toen het rustiger 

werd, weer weg kunnen werken. Daarna liepen we 

mooi op schema. Maar behalve de omvang is het 

weer toch wel het meest bijzondere aspect van dit 

project”.

Veenderveld 13
2371 TS Roelofarendsveen    
T (071) 332 01 10    
E info@vinkinstallatiegroep.nl

vinkinstallatiegroep.nl
wij zoeken collega's!

Totaal installateur

·  klimaatinstallaties

·  sanitaire installaties

·  elektrotechniek

·  service & onderhoud

·  duurzame technieken

Vink realiseert 
duurzame 

klimaatinstallatie  
Vink Installatie Groep BV, totaalinstallateur op het 

gebied van klimaat, sanitair, elektra en beveiliging, 

was bij de bouw van DC Distripark Maasvlakte 

II verantwoordelijk voor de W- en E-installaties. 

Duurzame installaties volgens projectleider Adam 

Ezzouhri, die voldoen aan de vereisten voor het 

BREEAM Outstanding certificaat. 

“Het hele DC heeft vloerverwarming, die gevoed 

wordt door een warmtepomp op het dak”, vertelt 

Ezzouhri. “De warmtepomp gebruiken we ook om 

de gevelzones in het kantoor te verwarmen.” Vink 

legde ook een VRF-systeem aan voor een optimaal 

binnenklimaat. In de waterleiding zorgen 

magneetkleppen ervoor dat er geen water kan 

stromen als er niemand in het gebouw is en de 

verlichting is voorzien van bewegingssensoren.

Volgens Ezzouhri is het een mooi, duurzaam pand 

geworden. Het kan in twee delen verhuurd 

worden, voor één deel is al een huurder bekend. 

“Daar nemen we de huurderswensen direct mee. 

Voor het andere deel komen we later terug.” 
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LICHT VOOR
INDUSTRIE EN TECHNIEK

STEP-G BITTERFELD  |  DE  |  FOTO: HENNING MOSER  |  ZUMTOBEL.COM/INDUSTRY

Zumtobel verzorgt verlichting warehouse
Het van oorsprong Oostenrijkse bedrijf Zumtobel biedt al meer dan 70 jaar oplossingen op het gebied van 

verlichting. Voor DC Distripark ontwierp, leverde en monteerde het bedrijf de verlichting in het warehouse gedeelte. 

Sales manager Devin de Laat vertelt erover.

“Dit was het eerste project dat we samen met Hercuton hebben gedaan”, vertelt De Laat. “Voor de verlichting in het 

warehouse hebben we gebruik gemaakt van ons Tecton lichtlijn systeem, waarbij we tussen de lichtlijn-armaturen 

ook de noodverlichting hebben opgenomen. Ter plaatse van de stellingpaden zijn bewegingsmelders in het systeem 

opgenomen, die de verlichting inschakelen op het moment dat iemand het stellingpad betreedt”. Wereldwijd is het 

Tecton lichtlijnsysteem een van de meest toegepaste systemen. Het is energiezuinig en met 100.000 branduren per 

armatuur ook duurzaam.

De samenwerking met Hercuton beviel goed. De Laat: “We leveren turn-key op en zijn al vroeg bij het project 

betrokken, waardoor we op tijd een definitief lichtplan hadden en een goede planning hebben kunnen maken. 

Afspraak is afspraak bij Hercuton en dat geldt voor ons ook. Zo werk je op een prettige manier samen aan een 

project. We hopen nog vaker met hen samen te mogen werken, ook voor de kantoor-, buiten en 

vluchtwegverlichting”.
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Ontwikkelingspartner
Over Engh Vastgoed, Rotterdam

Technical Inspection Service
BouwQ, Eindhoven

Architect
Hercuton, Nieuwkuijk

Hoofdaannemers
Bouwcombinatie Hercuton / Remco 
Ruimtebouw, Nieuwkuijk

Dak-en gevelbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

E-installateur
Vink Installatie Groep,
Roelofarendsveen

Omdat veel met prefab beton wordt gebouwd, vinden 
er onafhankelijke kwaliteitscontroles plaats.
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Staalconstructie
Reijrink Staalconstructies BV, 
Hilvarenbeek

Grond & straatwerk
Jaro BV, Stellendam

Lichtlijnen hal
ZG Lightning Netherlands BV, 
Amsterdam

Bouwprogramma
Design & Build distributiecentrum 
op de Maasvlakte

Bouwperiode
April 2021 - juni 2022

Bruto vloeroppervlakte
35.000 m2
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Filmtheater Slachtstraat • Utrecht

Monumentaal Utrechts complex   
transformeert tot culturele hotspot   
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Tekst: Margot Visser 
Foto’s: Aannemingsbedrijf Nico de BontIB

Het Slachtstraat Filmtheater 
is gevestigd in een 
monumentaal pand.
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Vanwege de beperkte ruimte moesten 
materialen on demand worden aangevoerd.

Filmtheater Slachtstraat • Utrecht
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Tientallen jaren was in de gebouwen aan 
het Hoogt en de Slachtstraat een 
filmtheater gevestigd. Eigenaar UMF 
(Utrechts Monumentenfonds) wilde na de 
sluiting daarvan een deel van de 
panden transformeren tot woningen en 
het gebouw aan de Slachtstraat verkopen. 
Toen dat plan mislukte, kwam ondernemer 
Jos Stelling met het idee om er weer een 
filmhuis met horeca te beginnen. 
Aannemingsbedrijf Nico de Bont, actief in 
de top van de restauratiemarkt, mocht dit 
project gaan realiseren.

Drie projecten in één
Nu zijn ze bij Nico de Bont wel wat 
gewend, maar dit is echt een bijzonder 
project, vindt werkvoorbereider Thijs 
Verstraaten. “Een filmhuis dat wordt 
ingebouwd in een monumentale 
omgeving, hoe vaak kom je dat tegen? 
Eigenlijk zijn het drie projecten in één: de 
restauratie van het woonhuis, het creëren 
van werkruimten voor de culturele sector 
en de transformatie van drie panden tot 
een filmtheater.” Alle installaties zijn 
vernieuwd en met zonnepanelen op 
het dak, isolatie van de daken en overal 
dubbel glas is er een verduurzamings-
slag gemaakt. Akoestische voorzieningen 
zijn getroffen om de geluidsoverlast naar 
buiten en tussen zalen te beperken. Ook 
de gevels en daken zijn compleet onder 
handen genomen. Metsel- en voegwerken 

Utrecht is een filmhuis rijker. Het in een monumentaal complex gevestigde 
Slachtstraat Filmtheater opende eind april jl. zijn deuren. De transformatie 
van de historische panden tot een modern filmhuis met 200 zitplaatsen 
met bijbehorende horeca in ‘eind negentiende eeuw Parijse sfeer’ had flink 
wat voeten in de aarde. De locatie middenin het centrum was een extra 
complicerende factor. 

Utrecht • Filmtheater Slachtstraat

zijn hersteld en oude, slecht uitgevoerde 
reparaties aangepast. Na de isolatie van de 
daken zijn deze nieuw gedekt en voorzien 
van nieuw lood- en zinkwerk.

Nieuwe verdiepingsvloer
Een grote ingreep was het creëren van 
een extra verdieping in de grote zaal. 
Daar moesten twee filmzalen komen. “De 
nieuwe vloer rust op een staalconstructie 
met akoestische ontkoppeling. Die 
constructie, met liggers van negen meter, 
kon alleen in delen via het dak het pand in. 
Een hijskraan tilde ze naar binnen en een 
klein kraantje op de vloer van de filmzaal 
pakte ze vervolgens over. De staalbouwer 
heeft hier een mooi stukje werk geleverd, 
zowel de engineering als de montage was 
verre van eenvoudig.”

Bouwen in de binnenstad 
Creatieve oplossingen waren niet alleen 
nodig binnen, maar ook buiten het pand. 
Verstraaten: “Op de krappe binnenplaats 
konden we net een zaagloods en wat 
materiaal kwijt. Dat betekent dat we on 
demand goederen moesten aanvoeren, 
beperkt tot wat we in een week tijd 
konden verwerken. Goede laad- en 
losplanningen waren nodig om de 
doorstroom om het pand niet teveel te 
hinderen.” Nu het werk is afgerond, kijkt de 
werkvoorbereider met trots terug op het 
project. “Gaandeweg het proces groeide 

binnen het team het besef hoe belangrijk 
dit filmhuis is voor de stad. Alle neuzen 
gingen dezelfde kant op en iedereen heeft 
zich 100% ingezet, met een prachtig 
eindresultaat.” 
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In alle opzichten een ‘special’   
In een monumentaal pand een staalconstructie aanbrengen die niet teveel opvalt, voldoet aan alle berekeningen en 

wensen én die ter plaatse inpandig geassembleerd dient te worden, dat is in één zin samengevat de complexe 

opdracht waarvoor Van Pommeren Las & Montagebedrijf uit Veenendaal zich gesteld zag. De staalconstructie was 

nodig om een extra verdieping in de grote zaal van het nieuwe Slachtstraat Filmtheater te creëren. Die biedt plaats aan 

twee kleinere filmzalen. 

“Zowel qua werkvoorbereiding als uitvoering is het een ‘special’”, vertelt projectleider Dieter Ploeg. “Er moest een groot 

vakwerkspant naar binnen. Normaliter lassen we dat van tevoren volledig in elkaar, hier moesten we het deelbaar 

maken en ter plekke opbouwen. Dan gaat het dus niet meer alleen om ‘willen we het maken’ maar ook ‘hoe kunnen we 

het maken’?”

Ervaring
“Doordat wij veel ervaring met dit soort complexe constructies hebben en een enthousiast team om ons heen, konden 

we dit uitdagende project uitvoerbaar maken. Daar kwamen flink wat engineering, berekeningen en how to do 

gesprekken bij kijken en we hebben de nodige bouwkundige aanpassingen gedaan. Qua uitvoering is het werk soepel 

en volgens planning verlopen!”
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De prachtige bar vormt het middelpunt 
van de benedenverdieping.
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Niet meer muf 
dankzij speciale stuuk    

Zoals zoveel gebouwen in Utrecht, hebben ook 

de panden aan de Slachtstraat waar het nieuwe 

filmtheater is gevestigd gewelfkelders. Deze zijn bij 

de verbouwing betrokken en gaan onder meer de 

toiletten huisvesten.

Monks Stukadoors kreeg de opdracht om deze 

karakteristieke ruimten van stuukwerk te 

voorzien. “Gewelfkelders zijn leuke ruimten, maar 

heel vochtig. Dan moet je werken met een 

vochtregulerend stuuksysteem: de muren moeten 

goed kunnen uitdampen maar tegelijkertijd moet er 

niet teveel vocht naar binnen gaan. In combinatie 

met goede ventilatie heb je dan geen last meer van 

mufheid”, vertelt Rob Monks.

Ook het ‘normale’ binnenstuukwerk in het gebouw 

was in handen van zijn bedrijf, evenals wat 

restauratieve werkzaamheden aan de gevel.

Monks kijkt terug op een prettig verlopen traject. 

“Het Utrechts Monumentenfonds is een mooie 

opdrachtgever om voor te werken. Ze hechten veel 

waarde aan goede restauratie, en daar staan wij 

ook voor. We eisen kwaliteit van onze mensen en 

leveren dat aan onze opdrachtgever.”

Al 40 jaar
mooi
met...

t 071 301 62 39
info@monks.nl
www.monks.nl

Filmtheater Slachtstraat • Utrecht

Een van de twee filmzalen.
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Gebruiker
Filmtheater Slachtstraat, Utrecht

Opdrachtgever
Utrechts Monumentenfonds

Architect
Wenink Holtkamp Architecten, Eindhoven

Hoofdaannemer
Aanneminsbedrijf Nico de Bont BV, Vught

Metaalconstructiewerk
Van Pommeren Las-en Montagebedrijf BV, 
Veenendaal

Stukadoorswerk
Monks Stukadoors BV, Leiderdorp

Sloopwerk
Aannemingsbedrijf B.T.Z., Almere

E-installateur
Lomans, Amersfoort

Stalen kozijnen & ramen
Merford Special Doors BV, Gorinchem

Plafond en wandsystemen
NAS Geffen BV, Geffen

Glas in lood
Glas in Lood Atelier Domstad BV, Utrecht

Bouwprogramma
Verbouwen/verduurzamen vnl. Filmhuis 
‘t Hoogt tot ‘Slachtstraat’ filmtheater

Bouwperiode
Februari 2021 – februari 2022

Bruto vloeroppervlakte
600 m2
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Bedrijfspand Muller Beltex • Pijnacker

State-of-the-art bedrijfspand met 
hoogwaardige uitstraling  
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: Staton BouwIB

De unieke driedubbele 
gevelbekleding is een 
eyecatcher.

Muller Beltex is klaar voor de toekomst
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Muller Beltex levert componenten voor 
de bulk-, landbouw- en procesindustrie 
ten behoeve van het horizontaal/verti-
caal transporteren en het verwerken van 
(grondstof)materialen. “Eind oktober 2020 
tekenden we de opdracht met dit 
familiebedrijf en op 25 februari 2021 ging 

De nieuwbouw van Muller Beltex in Pijnacker werd gerealiseerd door 
Staton Bouw. Projectleider Peter Moree vertelt over de ins en outs van het 
bouwproces.

Kenmerkend zijn de hoogwaardige 

De nieuwe bedrijfsruimte heeft een BVO van 4.325 m².

Bedrijfspand Muller Beltex • Pijnacker

de eerste paal de grond in”, begint 
Moree. “De opdracht behelsde de bouw 
van een nieuwe bedrijfsruimte met een 
BVO van 4.325 m². Het ging om kantoren, 
een inpandig laaddock, expeditie, 
werkplaats en een ruime opslag. Het is een 
state-of-the-art bedrijfspand geworden, 

dat zich kenmerkt door een zeer 
hoogwaardige uitstraling én duurzaam 
installatieconcept. Het pand is hoogwaar-
dig geïsoleerd en volledig energieneutraal.”

Veel lichtinval
Bijzonder aan het pand zijn onder meer de 
accoya kozijnen, vertelt Moree. 
“Daarnaast kenmerkt het gebouw zich 
door veel lichtinval, dankzij de binnentuin, 
patio en dakterrassen, maar ook door de 
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vele glazen binnenwanden. Het is een 
prettige werkomgeving geworden.” 

Driedubbele gevelbekleding
Het team van Staton Bouw zorgde vanaf de 
eerste paal tot aan de laatste plint voor de 
uitvoering. Onder meer de unieke 
driedubbele gevelbekleding is een 
eyecatcher, vindt de projectleider. “Dankzij 
de golvende strekmetaal elementen krijgt 
de gevel een dynamisch karakter, 
passend bij het karakter van dit familie-
bedrijf. Samen met de gevelbouwer 
hebben we in de voorbereiding veel 
aandacht aan de gevelbekleding 
geschonken. Er is eerst een mock-up 
gemaakt door de gevelbekleder, en we 
zijn diverse keren ter plekke gaan kijken. 
De mock-up is vervolgens vertaald in een 
3D-tekening zodat we alle details van dit 
onderdeel van de bouw op papier hadden 
staan.”

Meedenkend aannemer
Doordat het team van Staton Bouw het 
buurpand van Muller Beltex realiseerde en 
dat naar tevredenheid verliep, verkreeg de 
aannemer ook deze opdracht, aldus Moree. 
“Staton Bouw typeert zich als een 
‘meedenkend aannemer’. Juist dat maakt 
ons onderscheidend. Ook bij dit project 
hebben we in de engineering diverse 
voorstellen gedaan om kosten-
besparend, maar met behoud van 
kwaliteit en esthetica, te werken. Door 
zaken slimmer of anders aan te pakken, 
kun je soms efficiënter bouwen en 
daardoor ook budgetvriendelijker. En 
uiteindelijk is het een schitterend pand 
geworden, waar we trots op zijn. De 
samenwerking met Muller Beltex en 
bouwbegeleider Ivo Weis van Weis 
Vastgoedmanagement verliep prettig, 
dankzij een heldere communicatie. Muller 
Beltex is met dit pand helemaal klaar voor 
de toekomst!”

uitstraling én het duurzame installatieconcept

Het pand is hoogwaardig geïsoleerd en volledig energieneutraal.
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Chr. Huygensstraat 37-39 | 2665 KX Bleiswijk

Van Wijk 
installatietechniek is 

een erkend 
installatiebedrijf met 
een concurrerende 
positie voor nieuw-

bouw, renovatie, 
herhuisvesting en 
transformatie voor 
utiliteitsgebouwen.

Heeft u vragen, of wilt 
u vrijblijvend advies?

Van Wijk 
Installatietechniek 

helpt u graag verder 
met meer informatie 

en de mogelijkheden.

www.vanwijkbleiswijk.nl

Werktuigbouwkundige 
en sanitaire 

installaties in 
duurzaam pand  

De werktuigbouwkundige en sanitaire installaties in 

het nieuwe bedrijfspand van Muller Beltex zijn 

vakkundig aangelegd door Van Wijk 

Installatietechniek BV uit Bleiswijk. Directeur/

eigenaar Erik Barth legt uit hoe het ontwerp tot stand 

kwam.

Het erkende installatiebedrijf is gespecialiseerd in 

het ontwerpen, installeren en onderhouden van 

onder andere verwarmingsinstallaties, 

airconditioning, warmtepompen, luchtbehandelings-

installaties en ventilatiesystemen. “In directe 

opdracht van Muller Beltex verzorgden we in dit 

geval de werktuigbouwkundige en sanitair 

installaties: denk aan onder meer de 

luchtbehandeling, verwarming en koeling. Het is een 

heel duurzaam pand geworden dat voorzien is van 

meerdere warmtepompen inclusief een bodembron 

en zonnepanelen.”

Tekenwerk
De plannen werden door het deskundige team van 

Van Wijk uitgewerkt volgens het Revit-model. “Het 

tekenwerk van diverse partijen vindt in één en 

hetzelfde model plaats, waardoor we onderling heel 

goed kunnen zien hoe alle installaties en 

onderdelen die van belang zijn voor de constructie, 

worden gerealiseerd. Op deze manier kunnen we het 

project efficiënt op papier uitwerken, zodat we tijdens 

de uitvoering eventuele problemen kunnen 

voorkomen.” Het resultaat mag er volgens Barth 

zeker zijn: “Het is een heel mooi pand geworden. Alle 

partijen hebben samen kunnen realiseren wat Muller 

Beltex voor ogen had.”
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Opvallende blauwe uitbouw bij 
nieuw bedrijfspand Tijhof Automotive
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: Webbink BouwgroepIB

Opvallend is de blauwe 
uitbouw ter plaatse van de 
voorgevel.
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Tegenover de bouwlocatie staat het andere 
pand dat Webbink Bouwgroep bouwde 
voor Tijhof Automotive. Werkvoorbereider 
Henrico Hilberink vertelt: “Toentertijd is 
deze klant via een gezamenlijke relatie bij 
ons terecht gekomen. Als allround bouwer 
zijn wij deskundig en fungeren wij als een 
meedenkend klankbord gedurende de hele 
bouw. In iedere fase kunnen wij alle zorgen 
uit handen nemen. Wij verzorgen het 

De nieuwbouw van een tweede bedrijfspand voor Tijhof Automotive in 
Almelo ligt wederom in de vakkundige handen van de Webbink Bouwgroep. 
Deze allround aannemer met ruim honderd jaar ervaring uit Vriezenveen 
begon in januari 2022 met de opdracht en zal het project naar verwachting 
in september dit jaar opleveren.

waar we ons als een vis in het water bij voelen’

Tijhof Automotive • Almelo

‘Deze nieuwbouw is voor ons een mooie klus

ontwerp, het tekenwerk, de constructie- en 
de EPN-berekening.” 

Showroom, werkplaats, opslag en 
kantoren
Het ontwerp van de nieuwe bedrijfshal is 
in overleg en aan de hand van de wensen 
van de opdrachtgever, Tijhof Automotive, 
tot stand gekomen. “Het nieuw te bouwen 
bedrijfspand moest worden voorzien van 

enkele kantoorruimten, een showroom 
voor campers, werkplaats en een opslag-
ruimte. Deze nieuwbouw is voor ons een 
mooie klus waar we ons als een vis in het 
water bij voelen.”

Extra uitstraling
De bouw van het nieuwe pand van Tijhof 
Automotive vordert gestaag. “Op dit 
moment zit de fundering erin en staat 
de staalconstructie overeind. De dak- en 
wandbeplating is binnenkort aan de beurt.” 
Wat het pand straks extra uitstraling zal 
geven? Volgens Hilberink zijn dat de 
opvallende blauwe uitbouw ter plaatse van 
de voorgevel. “Hierbij zal de bedrijfskleur 
van de firma Tijhof Automotive, blauw, 

Het nieuwe bedrijfspand beschikt tevens over een werkplaats.
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Opdrachtgever
Tijhof Automotive, Almelo

Ontwerp
Webbink Bouwgroep, Vriezenveen

Constructeur
Goudstikker de Vries, Assen

Hoofdaannemer
Webbink Bouwgroep, Vriezenveen

Grondwerk en riolering
Timmerhuis Groep, Vriezenveen

Installatiewerk
Harders Techniek, Westerbork

Staalconstructie
Wichers Metaal, Vriezenveen

Kraanbanen
Joosten Hijsen in het Oosten, Vriezenveen

Aluminium kozijnen
Polybouw Aluminium BV, Rijssen

Dak-en wandbeplating
Catsburg dak-en gevelbeplating, Almelo

kenmerkend zijn. Deze kleur keert ook terug in de overhead-
deuren.” Ook voor dit project heeft Bouwgroep Webbink gekozen 
voor betrouwbare partners waarmee al eerder diverse projecten 
zijn gerealiseerd. “Mede hierdoor kunnen wij de kwaliteit 
waarborgen die de opdrachtgever van ons mag verwachten.”

Tegenover de nieuwbouw staat het andere pand dat 
Webbink Bouwgroep bouwde voor Tijhof Automotive.

Er is gekozen voor 
betrouwbare partners 

waarmee al eerder 
diverse projecten zijn 

gerealiseerd
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Tijhof Automotive • Almelo

Vier staalconstructies voor Tijhof Automotive 
De staalconstructie van de nieuwbouw van het bedrijfspand voor Tijhof Automotive werd verzorgd door het 

team van Wichers Metaal uit Vriezenveen. Projectleider Dinand Hospers vertelt wat er bijzonder was aan deze 

klus.

“Voor deze klant hebben we de staalconstructie uitgewerkt, 

geleverd en gemonteerd. Daarnaast hebben we de kanaal-

plaatvloeren op de verdieping gelegd”, vat Hospers het project 

bondig samen. Bijzonder aan deze opdracht is dat de bedrijfs-

ruimte is opgedeeld in vier compartimenten. “Dit in verband 

met de brandveiligheid en de toepassing van het intern 

verwerken van verschillende soorten materialen. In plaats van 

één staalconstructie, maakten we nu vier afzonderlijke units. 

Uiteraard werd vooraf alles nauwkeurig in 3D gemodelleerd.” 

Samenwerking
Wichers Metaal heeft ook de staalconstructie voor het eerste 

bedrijfspand van Tijhof Transporters geleverd. “De samenwer-

king met zowel de klant als de aannemer verliep, net als de 

vorige keer, ook nu weer naar volledige tevredenheid en het 

eindresultaat is naar wens van de opdrachtgever.”

‘Het eindresultaat is naar wens van de opdrachtgever’
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Alternatieve funderingswijze bespaart kosten 
Het grondwerk, de aanleg van de buitenriolering en de realisatie van de terreinverharding van de nieuwbouw 

van Tijhof Automotive liggen in de vertrouwde handen van de Timmerhuis Groep. Bedrijfsleider Remco Wis-

sink vertelt over een vernieuwende werkwijze die wordt toegepast.

“Wij verzorgen deze werkzaamheden in opdracht van bouwbedrijf Webbink: voor deze partij werken we vaker. 

Als je elkaar kent, weet je wat je aan elkaar hebt. Nog een voordeel is dat wij de genoemde werkzaamheden 

in eigen beheer uitvoeren.”

Vernieuwend
In deze dure tijden is Timmerhuis Groep altijd op zoek naar oplossingen om het werk efficiënter én 

kostenbesparend te maken. “We hebben een alternatieve funderingswijze voor de terreinverharding bedacht, 

die we ook op dit project toepassen. Bij deze vernieuwende werkwijze ontgraven we niet tot op de zandlaag, 

maar doen we dat minimaal. Vervolgens brengen we een speciaal wapeningsdoek aan, waarop de laag puin 

komt. Daar bovenop brengen we de bestrating aan. Op deze manier besparen we op zand en de afvoer van 

grond.” 

‘We hebben een alternatieve funderingswijze voor de 

terreinverharding bedacht, die we op dit project toepassen’
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www.variogate.com | info@haagh-protection.com

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

VARIOGATE®
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Een impressie van hoe het 
eindresultaat eruit zal zien.
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Tekst: Heidi Peters 
Foto’s: Bouwgroep Dijkstra DraismaIB

Grootse samenwerking 
op kleine bouwplaats  

136 gasloze appartementen voor sociale verhuur 
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De toren van 13 bouwlagen springt eruit in het ontwerp.

Appartementencomplex Lefier • Groningen
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Woningcorporatie Lefier is opdrachtgever 
van de nieuwbouw op de hoek Antillen-
straat/Korreweg. De 136 appartementen 
zijn verwerkt in een gesloten blok van vijf 
bouwlagen hoog, met op een van de 
hoeken van dit blok een toren die 13 
bouwlagen heeft. Heerke Osinga, 
projectleider bij Dijkstra Draisma: “Toen 
het plan van Lefier stond, hebben we een 
bouwteam samengesteld dat later is 
omgezet naar een designer build contract.”

Drukke doorgaande route
Osinga vervolgt: “De bouw vindt plaats in 
een nieuwbouwwijk en ligt aan een hele 
drukke doorgaande route. Via het fiets-
pad, dat het een na drukste van Europa 
is, komen er 15.000 fietsbewegingen per 
dag voor de bouw langs. We mochten 
van de gemeente ook niet door de wijk, 
wat begrijpelijk was, want de wijk en 
nieuwe straten waren heel kort daarvoor 
opgeleverd. Daar wil je dan geen zwaar 
verkeer. Al met al dus een lastige plek om 
te bouwen. De naam van de bouw hebben 
we daarvoor gewijzigd van Antillenstraat 
naar Korreweg, zodat de routeplanner de 
toeleveranciers niet de wijk in stuurden. 
Daarnaast hebben we verkeersregelaars 
aangesteld om de veiligheid van de fietsers 
en voetgangers te kunnen waarborgen.”

Vertraging zinvol ingezet
Bij de beoogde start van de bouw kreeg 
Lefier te maken met procedures. Dit 
veroorzaakte een vertraging van bijna een 
half jaar. “Achteraf gezien was dat, ook 
voor de bouw, helemaal prima”, reageert 
Osinga. “We hebben deze tijd gebruikt om 
met alle partijen de bouw zo goed 
mogelijk voor te bereiden om zo knel-
punten al vooraf te zien en op te lossen. 
Onder andere heeft elke partij in BIM de 
eigen werkzaamheden verwerkt. We 
merken daar nu de voordelen van. De 
bouw loopt ongekend soepel en we 

De Friese Bouwgroep Dijkstra Draisma bouwt in Groningen 136 gasloze 
appartementen voor sociale verhuur. De bouwplaats is klein en ligt naast 
het op een na drukste fietspad van Europa. Dan legt ook de gemeente nog 
eens beperkingen op. Dankzij een zeer gedegen voorbereiding met alle 
onderaannemers en een onverwachte gebeurtenis verloopt de bouw toch 
zeer voorspoedig.

‘We hebben de vertraging gebruikt om met alle

partijen de bouw zo goed mogelijk voor te bereiden’

Groningen • Appartementencomplex Lefier

merken allemaal dat alle bouwfases goed 
doordacht zijn. We lopen inmiddels voor 
op de planning.”

Geen brug, geen verkeersdrukte
De appartementen aan de Korrewegzijde 
liggen direct aan het Van Starkenborgh-
kanaal en naast de Gerrit Krolbrug. In mei 
vorig jaar vond er een aanvaring plaats en 
sinds die tijd is via deze brug geen auto-
verkeer meer mogelijk. De hoger gelegen 

fietsbrug is er nog wel. “Dit is wel een 
bizarre speling van het lot die het werk 
voor ons eenvoudiger maakte. Voor de vele 
gebruikers is het natuurlijk 
ontzettend vervelend.” Het complex heeft 
een gebruikelijke opbouw, de 
woontoren van 12 verdiepingen bereikte 
een hoogte van 40 meter. “Het is met 
name de omvang, gecombineerd met de 
kleine werkruimte, die dit project tot een 
mooie uitdaging maken”, besluit Osinga.
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Levering en montage van hsb-elementen, complete 
kapconstructies en casco woningen

www.kramershoutconstructies.nl
info@kramershoutconstructies.nl

Molier 3
8521 MD St. Nicolaasga
0513-43 44 44

Houtskeletwanden inclusief kozijnen geplaatst   
“Kijk, houtskeletbouw is wat wij doen en daar zijn wij specialist in. Dat was voor deze bouw in opdracht van Dijkstra 

Draisma niet anders.” Aan het woord is Peter de Jong, calculator bij Kramer’s Houtconstructies BV.  

“Toch zit er wel iets opvallends en anders in de aanpak van deze bouw van 136 huurappartementen. Wij hebben 

voor dit complex de binnenspouwelementen geleverd: houtskeletbouw gevelvullende binnenspouwelementen. Het 

bijzondere aan dit project is dat de kunststof kozijnen vooraf, dus voor plaatsing van de houtskeletbouwelementen, 

al op hun definitieve positie zijn aangebracht. De elementen die door ons zijn gemaakt, zijn op transport gegaan 

naar Leeuwarden en daar heeft PTC de kozijnen ingebouwd. Vervolgens zijn de elementen, inclusief de kozijnen met 

glas, just-in-time geleverd op de bouwplaats, waarna ze direct de hoogte in gingen om geïnstalleerd te worden. Dit 

beperkte het aantal verticale transporten op de bouw.”

“Per element werden er twee of drie kozijnen geplaatst, die anders allemaal apart naar boven gehesen moesten 

worden. Omdat er op de bouwplaats beperkte ruimte voor opslag was kozen we, in samenspraak met Dijkstra 

Draisma en PTC, voor deze oplossing. Hiervoor hebben we ons eigen transport aangepast. Waar we zonder kozijnen 

16 elementen per rit vervoeren, waren het er nu 12. De voorbereiding van deze bouw vergde veel tijd en leverde 

vervolgens heel veel op.”

Appartementencomplex Lefier • Groningen
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Opdrachtgever
Woningcorporatie Lefier, Emmen

Architect
KAW Architecten, Groningen

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum

Houtskeletbouw-elementen
Kramers Houtconstructies BV, Sint Nicolaasga

Grondwerk
De Waard, Zeewolde

Funderingspalen
Fundex Groep, Oostburg

Staalconstructie
Postma-Groen BV, Sneek

Betonvlechter
Wadro, Drachten

Metselwerken
Zuidema, Noardburgum

Toegangspoorten
ABC Hekwerk, Stadskanaal

Bouwprogramma
Nieuwbouw 136 sociale huurappartementen in 
Groningen

Bouwperiode
December 2020 - eind 2022

Bruto vloeroppervlakte
14.500 m2

Kundig metselwerk geeft een hoogwaardige uitstraling.

Groningen • Appartementencomplex Lefier
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Fluitekruidzoom 18 | 2353 RD  Leiderdorp | info@monks.nl

Restauratie en 
hoogwaardige 
utiliteitsbouw

Onze specialisaties zijn:
Restauratiewerk
•  Gevelherstelwerk, injecteren scheuren en 

 ornamenten met kalkgebonden injectiemortel
•  Monumentaal betonherstel en aanpak 

 condensatieproblematiek
•  Monumentale plafonds restauratie, fi xeren 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 vocht-

regulerende 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



TOTAALAANBIEDER IN 

TURN-KEY BEDRIJFSHUISVESTING

(088) 205 34 00 TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK       WWW.HERCUTON.NL

BIJ ELK PROJECT OPNIEUW HET WIEL 
UITVINDEN? 
Dat doen wij anders. Bij Hercuton geloven we in 
conceptmatig bouwen, in LEGOlisering. 
Wij beloven u te bouwen met voorsprong en 
om dat te realiseren, verleggen wij continu onze 
grenzen.

      Vanaf eerste schets tot en met sleutelklare 

oplevering

     Financieringsadvies

     Locatiekeuze

      Eigen ontwerpers, constructeurs, tekenaars, 

grondwerk- en montageploegen

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP



GEVELRECLAME
& LEDSCHERMEN
TURN-KEY
LEVERANCIER

SIZO is een van de grotere sign- 
bedrijven in binnen en buiten reclame 
in Nederland. Samen met ons zuster- 
bedrijf 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-for-
maat printwerk, een productie atelier en 
een elektro- mechanische werkplaats voor 
het vervaardigen van doosletters, con-
structieframes en LED-schermen. Monta-
ge gebeurt altijd door ons grote team van 
eigen monteurs. Zo houden we alles in  
eigen hand en heeft de klant maar 1 aan-
spreekpunt.

Vlierbaan 11
2908 LE Capelle a/d IJssel
Nederland

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