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Beste lezers,
Er is momenteel een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten
in verschillende sectoren. Ook de bouw kampt met dit
probleem. We horen veel geluiden van bedrijven die
veelvuldig nee moeten verkopen omdat ze er simpelweg de
mankracht niet voor hebben. Overal staan vacatures open en
bedrijven gaan soms heel ver in het binnenhalen van mensen.
Sommige bedrijven hebben slim banden aangeknoopt met
opleidingscentra en weten zo jong bloed al vroeg aan zich te
binden. Geen relevante opleiding? Geen punt, dan leren we je
het vak al doende on the job.
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Naast het tekort aan mensen zit er ook nog vertraging in de
levering van materialen. Dit levert niet zelden vertraging op
in de werkzaamheden. Hoewel bouwbedrijven zich inmiddels
natuurlijk bewust zijn van de situatie en vaak al ruim op tijd
hun bestellingen doen om problemen in een later stadium te
voorkomen.
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Het is zoals het is en de bouwsector lijkt creatief om te gaan
met de uitdagingen. De schouders eronder en vooral
doorgaan, zo is de instelling. Dat is alleen maar te prijzen.
De projecten die aan de orde komen in deze editie hebben
ongetwijfeld eveneens te maken met deze praktische hobbels.
De restauratie/renovatie van het ruim honderd jaar oude
voormalige hoofdkantoor van Shell in Den Haag mag niet
onbenoemd blijven. In twee jaar tijd is het pand volledig
gemoderniseerd en klaar voor de toekomst. Ook Wellness
Resort Maastricht is een lust voor het oog geworden, een
project dat niet alleen high-end welness omvat maar ook
24 appartementen en een torenwoning. En wat te denken van
het nieuwe InVesta Expertise Center in Alkmaar. Hier worden
straks pilot- en demonstratieprojecten voor nieuwe
technologieën voor de productie van groen gas, waterstof en
andere duurzame energiedragers uitgevoerd. Ook bij de bouw
van het opvallende pand zelf is circulariteit een belangrijk
thema geweest.
Veel leesplezier toegewenst!
Cock Penning
Industriebouw
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‘De uitstraling van dit project
is echt prachtig’
Van Wijnen Sittard realiseert Wellnessresort Maastricht
IndustrieBouw juni 2022 • 4
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Volop sfeer bij
Wellnessresort
Maastricht.

IndustrieBouw juni 2022 • 5

Wellnessresort • Maastricht

IndustrieBouw juni 2022 • 6

Maastricht • Wellnessresort

‘Ik kan nu al zeggen: het is fantastisch geworden!’

Wat werkt
voor jou?
 Dicht bij huis
 Leuke collega’s
 Mooie projecten
 Goede koffie
 Verbouw, nieuwbouw

en onderhoud

Wij zijn op zoek
naar vaklieden.
Word jij onze
nieuwe collega?

werkenbij.vanwijnen.nl

V

oor Van Wijnen Sittard was het project Wellnessresort Maastricht
veelomvattend; naast de ruwbouw van de high-end wellness ging het
om de ruwbouw en afbouw van 24 appartementen en één torenwoning.
Projectleider Frank Pisters vertelt over de uitdagingen en wat hij van het
eindresultaat vindt.
Van Wijnen dacht al in een vroeg stadium
mee over het project. “We letten onder
andere op kwaliteit, budget en uitvoerbaarheid. Zo kunnen we tijdens de
engineering tot een passende
oplossing komen.” Voor het wellness
gedeelte verzorgde Van Wijnen de
ruwbouw. “Dat houdt onder andere het

complete betonwerk in voor de
zwembaden binnen en de buffer- en
techniekkelders. Maar ook de gevels,
bestaande uit metselwerk en houten
gevelbekleding alsmede de complete
dakconstructie, de buitenkozijnen en
diverse zaken binnen zoals een
goederen- en personenlift en de cement-

dekvloeren. Voor zo’n industrieel project
waren de werkzaamheden veelomvattend.”
Voor de totstandkoming van de
appartementen tekende Van Wijnen voor
de ruwbouw en afbouw. “We zijn
gelijktijdig gestart met de Wellness als ook
de appartementen om de bouwplaatskosten te reduceren. Die bouwplaats was
beperkt in omvang, waardoor de aan- en
afvoerroute van materialen beperkt was.
Dat zorgde voor logistieke uitdagingen.”

Waterdichtheid
Veel aandacht ging ook naar het aspect
waterdichtheid. “In de bufferkelders moet

IndustrieBouw juni 2022 • 7

Wellnessresort • Maastricht

‘De
afbouw
was
opgeknipt
in diverse
losse
deelopdrachten’
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water gebufferd worden voor de
zwembaden: deze moeten waterdicht zijn
en voorzien zijn van allerlei sparingen en
luiken. Verder hadden wij de coördinatie
over onder andere de zwembadleverancier
en andere leveranciers en specialisten,
waardoor we nauw bij de opbouw van de
wellness zijn betrokken.”

Veiligheid hoog in vaandel
De grootste uitdaging van het proces?
Zorgen dat alle partijen hun werk goed
op elkaar konden aansluiten. “De afbouw
welke rechtstreeks door de opdrachtgever aan diverse partijen in opdracht was
gegeven viel buiten de scope van Van
Wijnen, waardoor een moment ontstond
dat werkzaamheden van “derden”
gelijktijdig plaatsvonden met onze eigen
werkzaamheden. Als Van Wijnen hebben
wij veiligheid hoog in het vaandel staan.
Naast de dagelijkse veiligheidscontroles op
de bouwplaats voeren we ook maandelijks
veiligheidsinspecties uit. Nu waren er ook
andere partijen op hetzelfde moment aan

het werk, waarbij de V&G verantwoordelijkheid bij verschillende partijen kwam
te liggen wat een uitdaging in het proces
betekende.”

Mooie gevelsteen
In januari 2021 werd gestart met de bouw.
De appartementen zijn nog voor de kerst
dat jaar opgeleverd: de wellness volgde
half mei dit jaar. “Wij hebben het stokje
daarna als het ware doorgegeven aan
de afbouwers en de partij die de groenvoorzieningen verzorgt. Maar ik kan nu al
zeggen: het is fantastisch geworden! De
uitstraling is prachtig, de sfeer is echt fijn.
Er is voor zowel de appartementen als
de wellness bijvoorbeeld een heel mooie
gevelsteen gebruikt die echt spreekt en
goed past bij de houten gevelbekleding van
de hardhoutsoort Ayous. Aan de binnenzijde is hetzelfde hout toegepast, maar dan
donker gebeitst. Dat zorgt voor een luxe
uitstraling. Ik durf met zekerheid te zeggen
dat iedereen die deze Wellness bezoekt de
luxe zal ervaren.”

Maastricht • Wellnessresort
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www.factorarchitecten.nl

Wellnessresort Maastricht

‘Het wellnesscomplex is een fantastisch sluitstuk
van dit project’
Factor Architecten tekende letterlijk en figuurlijk voor het ontwerp van het gehele project Wellnessresort
Maastricht. Adjunct Directeur Mark van Westerlaak vertelt over de keuzes die zijn gemaakt en het resultaat daarvan.
“Als architectenbureau hebben wij het hele park ontworpen. En zo ook het wellnescomplex met de naastgelegen
appartementen die daar zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben we, als onderdeel van ingenieursbureau IA Bouwkunde,
de constructie uitgewerkt. We moesten anticiperen op het feit dat het in een wellnesscomplex altijd warm en
vochtig is, dat zorgde hier en daar voor technische uitdagingen.”
Bij het ontwerpproces hield het team van Factor Architecten uiteraard de wensen van de opdrachtgever goed voor
ogen. “De uitstraling moest top of the bill worden. En ik kan wel zeggen dat dit gelukt is. Dat zit ‘m in het
totaalplaatje. Het is een combinatie van de gebouwen zelf, de toegepaste materialen, de ligging en de aanleg van de
tuinen er omheen. Alles sluit heel erg mooi op elkaar aan.” Van Westerlaak spreekt van een goede integrale
samenwerking in het bouwteam. “Vooral ook de betrokkenheid van de opdrachtgevers was heel erg groot. Het
wellnesscomplex is een fantastisch sluitstuk van dit bijzondere project.”

IndustrieBouw juni 2022 • 10

Maastricht • Wellnessresort

Uitspringend en
terugliggend metselwerk

De gevels bestaan uit metselwerk en houten gevelbekleding.

Voor het team van Dohmen Beek BV uit het Limburgse
Beek was het project Wellnessresort in Maastricht
bijzonder: qua omvang én wat betreft de
metseltechnieken. Eigenaar Willem Dohmen vertelt er
meer over.
“Dit was een zeer omvangrijk project voor ons: we zijn
wel negen maanden met een team van zes medewerkers
op deze locatie aan het werk geweest. Het totale
metselwerk dikformaat bedroeg 3 750 m² en het totale
isolatiewerk 3.600 m². Het project verliep volgens de
gemaakte afspraken. Een bijzonder en complex element
van onze bijdrage bedroeg het metselwerk van een
torenwoning: hierbij ging het om uitspringend en
terugliggend metselwerk. Ook dit is door ons team
volledig naar wens van de opdrachtgever volbracht.”
Vaste samenwerkingspartners
Dohmen Beek BV is een vaste partner van Van Wijnen.
“We werken als bedrijven al samen vanaf de start toen
Van Wijnen BV naar Sittard kwam. Waarom we voor dit
project zijn gevraagd? Ik kan wel zeggen dat wij staan
voor honderd procent vakmanschap!”

Voor ouderwets vakmanschap
Geverikerstraat 71
6191 RM Beek (L)
T: 046-4371352
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‘Het allerbeste bedenken en realiseren wat
mogelijk is’
Het is voor Remy Luijten, eigenaar van Luijten Groep lastig te bepalen wat hij het meest geslaagde element vindt
van de buitenruimtes van Resort Maastricht. “Alles valt als een puzzel mooi in elkaar, qua gekozen materialen,
lokalisering en inrichting. De buitenruimte van de Wellness is voor ons het sluitstuk van een uniek project en vormt
voor de gasten een echte tuin met beleving.”
“Het project bestaat in totaal uit vijf fases. Wij zijn bij de laatste drie fases betrokken voor het ontwerp, de aanleg en
het beheer van de buitenruimte. Dit is een project waar we oprecht heel trots op zijn. De uitdaging die we meekregen vanuit de opdrachtgever was een buitenruimte creëren die past bij het Resort en de Wellness. Genieten en
ontspannen staan daarbij voorop.”
Luijten is vooral ook te spreken over de samenwerking in het bouwteam. “Alle partijen samen hebben het allerbeste bedacht en gebouwd wat mogelijk is. Zelf werken wij volgens het Design & Construct principe: we bedenken,
bespreken, bouwen en beheren. Daarbij nemen we de opdrachtgever mee in het proces vanaf de eerste pennenstreek. Onze kracht is dat we alles in eigen huis hebben, van ontwerp tot realisatie en beheer: alles in één hand, dat
ontzorgt!”
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De buitenruimte is een echte tuin met beleving.
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Opdrachtgever
Wellnessresort Maastricht, Maastricht
Hoofdarchitect
Hayke Zweede, Arnhem
Architect
IA Bouwkunde BV, Duiven
Architect
Factor Architecten BV, Duiven
Interieurarchitect
King Kongs, Eindhoven
Hoofdaannemer
Van Wijnen Sittard, Sittard
Installateur
Homij Technische Installaties BV, Vianen
Metselwerk
Bouwbedrijf Dohmen Bouw BV, Beek
Grondwerk
Luijten Groentechniek BV, Nuth
Trappen & balustrades
Vahsen Constructies BV, Sittard
Staalconstructie
Damo Constructie BV, Margraten
Schilderwerk
Sef Gijbels BV, Maastricht
Bouwprogramma
Bouwen Wellnessresort Maastricht met sauna’s
en restaurant

Trotse bouwteampartner voor
gebouwgebonden installaties
Wellnessresort Maastricht

www.homij.nl
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Metamorfose aan de
Petroleumhaven
Ontwikkeling nieuw appartementencomplex Hoge Vrijheid

Het appartementencomplex is
gevestigd in de nieuwste hippe
Haagse woonwijk.
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Foto’s: Vink Bouw
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D

e Petroleumhaven, voorheen in gebruik als brandstoffenoverslagplaats, ondergaat een ware
metamorfose en verandert in de nieuwste hippe Haagse woonwijk. Vink Bouw BV uit Nieuwkoop
ontwikkelt er samen met Open Development het appartementencomplex Hoge Vrijheid.
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‘Als één grote familie bouwen, is ons motto’

Het prachtige uitzicht.

Bas Schrama, hoofduitvoerder bij
Vink Bouw: “De binnenstadlocatie met aan
twee zijden water vormde een
interessante uitdaging. Er is weinig ruimte
om te manoeuvreren. Onder meer
omdat we veel prefab toepassen, vraagt
dat om een strakke planning. Ook vergde
het nauwe samenwerking met de
gemeente en buren, waaronder de
brandweer- en ambulancepost. Met
just-in-time logistiek, verkeersregelaars en
pontons is dit uitstekend opgelost.”

Hoogteverschil
“Nadat de gemeente de grond tot 2,5
meter diep gesaneerd had, hebben wij
deze aangekocht en tot zes meter diep ter
plaatse met een kraanpoer laten saneren.
In mei 2021 kon het grond- en heiwerk
starten. Omdat er een talud ligt naar een
brug en er een weg omhoog loopt, is er
sprake van een hoogteverschil. De
kadewoningen liggen daarom op een

lager niveau dan de appartementen en de
toren is als het ware gelift. De kadewoningen hebben een eerste etage en zijn
bereikbaar via een houten trap, terwijl de
appartementen boven de kadewoningen
op de tweede, derde en vierde etage via
de toren bereikbaar zijn. Op de bovenste
etage komen vier penthouses met een
grote buitenruimte.” Kopers hadden in dit
project ongekende vrijheid. Het oppervlak
van de 132 appartementen en penthouses
varieert van 50 m² tot meer dan 130 m².
Ook kon men zelf een gevel en kozijnkleur
kiezen, waardoor een gemêleerd straatbeeld ontstaat.

Steigerloos bouwen
“Wat in de kantorenwereld al langer
gebruikelijk is, passen wij al in enkele
woningbouwprojecten toe. De toren wordt
zonder steiger gebouwd. De buitengevel
bestaat uit sandwichpanelen, die door een
tunnelsysteem ‘vastgestort’ worden aan

betonwanden en vloeren. Deze
bouwmethode vergt veel vooruitdenken.
Het resultaat is efficiënter, sneller en
goedkoper dan bij traditionele bouw.
Verder bouwen wij dit project volledig
gasloos. Om CO2 nog verder terug te
dringen, kozen wij voor een systeem met
draaikoeling. De koelers op het garagedak
vormen als het ware turbines voor warm
water. De parkeergarage zelf wordt
overigens ook volledig groen bekleed.”

Practise what you preach
Vink Bouw realiseert gezonde en duurzame
leefomgevingen. Naast woningen en
appartementencomplexen ontwikkelt zij
ook hotels en scholen. “Als één grote
familie bouwen, lekker en op een
duurzame manier werken, is ons motto.
Dat zie je terug in onze ambitie 2030: Vink
Bouw, Duurzaam en Vooruitstrevend met
aandacht voor mens en omgeving.

IndustrieBouw juni 2022 • 19

Hoge Vrijheid • Den Haag

Schone bodem
De historie van het terrein Petroleumhaven, waarop
Hoge Vrijheid verrijst, spreekt tot de verbeelding,
maar vroeg daardoor ook extra aandacht.
Uitvoerder Jaap-Jan van de Vuurst van Bonneveld BV
uit Bunschoten licht toe: “De combinatie van
beperkte ruimte, planning en vervuilde grond
vormde een interessante uitdaging, die we in
samenwerking met Vink Bouw BV en Vlasman te lijf
zijn gegaan.”
“De dieper gelegen grond bleek erg vervuild”,
vervolgt Van de Vuurst.” Teneinde de collegabouwers in schone grond te kunnen laten werken,
moest deze vervangen worden. Om een dergelijke
bouwput te kunnen ontgraven is naast vakkennis
ook speciaal materieel nodig. Wij hebben hiervoor
één van onze aangepaste rupsgraafmachines
ingezet. Tevens hebben we een Berlinerwand
geplaatst om het hoogteverschil op te vangen.
In totaal hebben we 2.000 ton vervuilde grond
afgevoerd en schoon zand aangebracht, waarna de
heipalen aangebracht konden worden. Met het
aanleggen van 500 m² straatwerk in de zomer
completeren wij een schone en stabiele bodem.”

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

Ampèreweg 4
3752 LR Bunschoten

info@bonneveldbv.com
T 035 - 52 80 340

IndustrieBouw juni 2022 • 20

www.bonneveld.nl

Den Haag • Hoge Vrijheid

Op de bovenste etage komen vier penthouses met een grote buitenruimte.
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Optimale
vormvrijheid met
Balqoon®

Als achteraf
nog vroeg
genoeg is.

De balkons van Hoge Vrijheid worden gemaakt en
geleverd door Granito Betonindustrie Ittervoort BV,
een innovatief bedrijf dat vernieuwende
oplossingen ten behoeve van balkonconstructies
ontwerpt, aldus directeur Ton Tetteroo. Het
innovatieve ontwerp biedt de mogelijkheid om bal-

Koudebrug
oplossing
voor achteraf
montage van
balkons.

kons achteraf aan een gebouw te monteren.
Hierdoor kan eenvoudig en steigerloos worden
gebouwd. Dit biedt architecten de mogelijkheid om
op iedere plaats in de gevel een balkon te
positioneren.
“De nieuwe Haagse woontoren Hoge Vrijheid wordt
na de bouwvakvakantie voorzien van 141 balkons
van het type Balqoon®: intern afwaterende

Traploos nastelbaar

BALQOON® NEDERLAND B.V
Platinastraat 6b

Info@balqoon.nl

6031 TW Nederweert

0031 475 579 055

21199 Balqoon - Advertentie Cobouw 265x370.indd 1

lichtgewicht balkons. Deze gepatenteerde holle
balkons worden in onze eigen fabriek in Ittervoort
geproduceerd.
De montagemethode die in dit project toegepast zal
worden, betreft stempelloos / achterafmontage. Dat
wil zeggen dat de balkons na afloop van de bouw
met bouten en moeren worden opgehangen. Bij
dit project is het nieuwe type verankeringssysteem
ingezet, het zogeheten Iso-Qonnect®. De balkons
worden aan slechts twee verankeringspunten
opgehangen.
Wens van de architect
De gevel van Hoge Vrijheid is opgetrokken uit
sandwichwanden. Om hier toch achteraf balkons
aan te verankeren, zijn onze balkonsystemen dan
een goede en betrouwbare oplossing. Deze zijn
lichtgewicht, duurzaam en kostenefficiënt. Onze
slogan is dan ook: Balqoon® Smart Balcony
Solutions!”
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De toren wordt zonder steiger gebouwd.
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Trede voor trede de Hoge Vrijheid beklimmen

Steenhuis Beton is specialist
in de productie van betonnen
trappen en bordessen.
Met een eigen vlechterij, modelmakerij, storterij
en afdeling Engineering levert Steenhuis kwaliteit
en kan flexibel ingespeeld worden op verschillende
wensen en levertijden. Steenhuis is sinds 2019
onderdeel van de BTE Groep.

Uithuizermeeden  0595 - 455966  www.steenhuisbeton.nl

De Hoge Vrijheid werd letterlijk trede

Den Haag hebben wij in totaal 54

Wij staan door het hele land bekend om

voor trede gerealiseerd. Met iedere

verdiepingshoge trappen geleverd. De

onze specialisatie. De kwalitatief

nieuwe verdieping die het gebouw de

trappen werden gelijktijdig met de

hoogwaardige trappen worden

hoogte in bracht, werd een betonnen

bouw geleverd en zijn door de

vervaardigd in onze fabriek in

trap gemonteerd die de voeten de hoge

aannemer in de 70 meter hoge

Uithuizermeeden. In onze mallenmakerij

vrijheid in begeleidt.

woontoren etage voor etage

worden standaardmallen op

gemonteerd. Daarnaast is de

uiteenlopende manieren aangepast,

Steenhuis Beton uit Uithuizermeeden is

hellingbaantrap naarde fietsenkelder

daarnaast worden ook compleet nieuwe

een prefab betonfabriek die zich heeft

van ons bedrijf afkomstig, als ook het

mallen gemaakt. Omdat wij over een

gespecialiseerd in de productie van

wokkeltrappenhuis in de centrale kern.

groot assortiment standaardmallen

betonnen trappen en bordessen.

Het eerste deel van de bestelling werd

beschikken, kunnen wij goedkoper pro-

Projectleider Aeilco Holtkamp vertelt:

door ons half december 2021 geleverd,

duceren. Deze zijn ook bij de bouw van

“Voor het project De Hoge Vrijheid in

het laatste gedeelte rond half mei 2022.

Hoge Vrijheid toegepast.”
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VOOR DUURZAME HOUTEN KOZIJNEN.
Schouwersweg 104 • 4451 HT Heinkenszand • www.demol.nl

Kopers hadden in dit project ongekende vrijheid.
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De binnenstadlocatie met aan twee zijden water vormde
een interessante uitdaging bij het bouwproces.

De handjes op de
bouwplaats
Zorgen dat de bouwplaats netjes blijft, dat er
containers geplaatst en geleegd worden en dat het
bouwafval netjes, snel en efficiënt afgevoerd wordt,
dat is waar het bij Celil Bedrijfsdiensten uit Den
Haag om draait.
Celil Bedrijfsdiensten heeft 65 mensen in eigen
dienst en is met een flexibele schil bijzonder snel
inzetbaar. De onderneming levert de handjes in de
bouw, inmiddels al heel wat jaren in opdracht van
Vink Bouw BV. Dat beperkt zich niet alleen tot het
opruimen en schoonmaken van de bouwplaats. Bij
Hoge Vrijheid in Den Haag zijn Celil’s mensen ook
ingezet voor het hakken van beton en als
verkeersregelaar om het in- en uitgaande transport
van bouwmaterialen te begeleiden.
Iedereen tevreden
Directeur Sedat Uydur: “Het is de kunst om al deze
werkzaamheden in goede banen te leiden, zodat er
bij iedereen tevredenheid is. Zo kunnen wij samen
met de uitvoerder de beperkte ruimte zo goed
mogelijk benutten.”

Wilt u graag een schoonmaakbedrijf inhuren voor uiteenlopende
professionele reinigingswerkzaamheden aan uw pand in regio
Den Haag: van schoonmaak tot graffiti verwijderen? Celil
Bedrijfsdiensten regelt het voor u.

Van Gijnstraat 24 | 2288 GB Rijswijk | info@celil.nl
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Samen iets
moois
neerzetten
Een mooi gebouw realiseren
voor de toekomst, een gebouw
om trots op te zijn. Een gebouw
waar je lekker kunt wonen,
gefocust kunt leren en werken,
relax kan ontspannen of juist
actief kunt sporten. Vanuit
ons kantoor in Nieuwkoop
werken wij daar aan, samen
met onze (bouw)partners. Door
verrassende ideeën, klantgericht
én ‘out of the box’ te denken,
ontwikkelen en bouwen wij al
jarenlang vooruitstrevend en
blijven betrokken bij de wereld
om ons heen.
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De kadewoningen liggen op een lager niveau dan de
appartementen en de toren is als het ware gelift.

Ontwikkelaar
Open Development, Amsterdam
Constructeur
BREEDID, Den Haag
Architect
Martijn van der Hijden Architecten, Amsterdam
Adviseur installaties
Techniplan, Rotterdam
Bouwer
Vink Bouw BV, Nieuwkoop
Grondwerk
Bonneveld, Bunschoten
Opleveringsschoonmaak
Celil Bedrijfsdiensten, Den Haag
Houten kozijnen
Timmerfabriek de Mol, Heinskenszand
Trappenhuis
Steenhuis Beton BV, Uithuizermeedan
E-installateur
KSO Installaties BV, Papendrecht
Geveltechniek
Kolf & Molijn, Emmeloord
Verwachte opleveringsdatum
Tweede kwartaal 2023
Bruto vloeroppervlakte
18.000 m2
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Prachtig kleurenspel op gevels

De gevel bestaat uit kozijnen
met daar omheen vinnen met
waterslagen.
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Kiona in ‘t Veld

van nieuw Van der Valk hotel
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‘Het was een hele klus om de
detaillering van de gevel rond te krijgen’

De montage van de buitengevel
vergde de nodige inspanning.

IndustrieBouw juni 2022 • 30

Delft • Hotel van der Valk

M

omenteel wordt er volop gebouwd aan een nieuw Van der Valk hotel: Hotel Van der Valk Delft A4. De naam
doet al vermoeden dat het hotel bij Delft ligt, pal aan de snelweg A4. Er komen 142 kamers in het hotel, waaronder
een aantal luxe suites, die zijn gesitueerd in een toren van acht verdiepingen.

De toren staat op een sokkel van twee
verdiepingen. Daar bevinden zich de
entree, de foyer, de keuken, een restaurant,
een bar en congres- en vergaderfaciliteiten.
Op zowel de eerste als de tweede
verdieping bevindt zich een dakterras,
vanwaar de gasten een fraai uitzicht
hebben over de naast het hotel gelegen
polder. Het ontwerp is van Wiegerinck
Architecten BV uit Arnhem. Ter Steege
Bouw Vastgoed West is de hoofdaannemer. Senior projectleider Mark
Winterkamp van Ter Steege belicht het
project.

Prefab casco
“Het casco is uitgevoerd in beton”, begint
Winterkamp. “Een balkenraam op
prefab betonpalen als fundering. De
begane grondvloer en de eerste twee
verdiepingsvloeren van kanaalplaten met
druklaag. Het prefab betonnen casco,
bestaand uit kolommen, balken,
gevelelementen, wanden en vloeren, is
geproduceerd en gemonteerd door
Bestcon. De gevelsluiting is gerealiseerd
met Kingspan Unidek SIPS- elementen.”
Door in prefab te bouwen kon het casco
snel gerealiseerd worden. Dat was ook
nodig want zowel de afbouw binnen als de
montage van de buitengevel vergden de
nodige inspanning.

klus om de detaillering van de gevel rond
te krijgen. De wind- en waterdichtheid, de
brandwerendheid et cetera, het moest
allemaal kloppen. Maar het resultaat mag

spreken. “We communiceren heel open
met elkaar. Het is niet zo dat Van der Valk
zegt: zo willen wij het en zo moet het
worden. Ze hebben best wel oog voor de

‘Het is een genot om aan een project als dit te mogen meewerken’
Gouden gevelbeplating
De gevel bestaat uit kozijnen met daar
omheen vinnen met waterslagen. Tussen
de kozijnen bevinden zich vlakken met een
goudkleurige gevelbekleding.
Horizontale banden van isosystems met
verticaal aangebrachte steenstrips
completeren het geheel. “Het was een hele

er zijn. Met name de gouden gevelbeplating reflecteert het zonlicht
prachtig en contrasteert mooi met de
donkere steenstrips.”

Open communicatie
Over de samenwerking met opdrachtgever Van der Valk is Winterkamp zeer te

praktijk. Voor hoe iets gemaakt kan worden
en of het überhaupt mogelijk is.” Naar
verwachting eind 2022 wordt hotel Van der
Valk Delft A4 opgeleverd. Er staat dan een
luxueuze accommodatie met een warme
uitstraling, volgens Winterkamp. “Het is
een genot om aan zo’n project te mogen
meewerken”, besluit hij.
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Er komen 142 kamers in het hotel, die zijn
gesitueerd in een toren van acht verdiepingen.
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Sterk door meedenken
J. Bos en Zn uit Moordrecht heeft voor

“We werken vaker samen met Ter

uitziet.”Het werkgebied van J. Bos en Zn

Ter Steege Bouw Vastgoed West niet

Steege”, zegt Jan Bos, algemeen

omvat de gehele Randstad. Veelal werkt

alleen het grondwerk verzorgd voor

directeur van het grond-, weg- en

het bedrijf voor bekende opdracht-

het nieuwe Van der Valk hotel. Het

waterbouwbedrijf. “Zo zijn we

gevers. Bos: “Zij betrekken ons vroeg bij

bedrijf heeft het terrein ook bouwrijp

momenteel ook bezig bij het nieuwe

een project. Op die manier kunnen we

gemaakt, kabels, waterleiding en riool

kantoor Van Ter Steege, dat vlakbij hotel

effectief en doelmatig met grond-

voor de bouwplaats aangelegd en de

Van der Valk wordt gebouwd. Daar

stromen omgaan. Dat vermindert zowel

terreinverharding van het bouwterrein

hebben we de fundering ontgraven, het

de kosten als de uitstoot van CO2 en

verzorgd inclusief een asfaltbaan voor

terrein bouwrijp gemaakt en de

stikstof”.

het werkverkeer. Daarnaast heeft J.

riolering verzorgd. Als het gebouw

Bos en Zn ook de heipalen machinaal

straks klaar is, gaan we ervoor

gesneld.

zorgen dat het buitenterrein er piekfijn

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

Meedenken in veelzijdigheid

Betrokken in vertrouwen

Zuidplaspolderweg 17 | 2841 DC Moordrecht | 0182 - 37 22 98
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‘Het is voor ons een mooi project’
Rijgersberg M.C.R. BV is een constructiebedrijf, gespecialiseerd in het adviseren, tekenen, produceren en
monteren van metaalconstructies, trappen en hekken. Voor het nieuwe Van der Valk hotel produceert het de
stalen dakopbouw, de expeditieruimte en een stalen luifel.
“We werken vaker samen met Ter Steege Bouw Vastgoed West als opdrachtgever”, zegt Alex Hillenius, directeur
van het in Poeldijk gevestigde bedrijf. “Zo werken we mee aan hun nieuwe hoofdkantoor en aan de verbouwing
van het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp.”
In eigen huis
Op basis van het ontwerp van architect en constructeur maakte Rijgersberg werkplaatstekeningen van de
stalen onderdelen, die vervolgens in de eigen werkplaats werden vervaardigd. Ook voor de montage ervan is
Rijgersberg verantwoordelijk. Hillenius: “Aangezien het meeste staal in het buitenmilieu zit, wordt het thermisch
verzinkt en eventueel ook nog gepoedercoat. Ook dat gebeurt onder onze verantwoordelijkheid. Het is voor ons
een mooi project, maar niet uitzonderlijk. Toch is het bijzonder om voor een bedrijf als Van der Valk te werken.”

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

‘Naar verwachting eind
2022 wordt hotel Van
der Valk Delft A4
opgeleverd’
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Gouden gevelbeplating voor Van der Valk
Markant onderdeel van de opvallende gevel van het nieuwe
Van der Valk hotel zijn de goudkleurige, geprofileerde
gevelplaten. Die weerkaatsen het zonlicht en contrasteren
fraai met de donkere steenstrips in de horizontale
gevelbanden. Dit zijn custom made ‘puntprofielen’ van
voorgelakt stalen coils. Verantwoordelijk voor de levering
en montage van de gevelbeplating is Total Cladding uit
Leiderdorp.
“We kregen de aanvraag in november 2019”, zegt de
projectleider Tom van Beek. “Sindsdien zijn we er continu
Wij zijn een dynamisch bedrijf met
meer dan 30 jaar ervaring in het
engineeren, construeren en monteren
van alle soorten metalen, dakvloer- en gevelsystemen voor zowel
renovatie als nieuwbouw.

mee bezig geweest. Met name de detaillering, de rondingen
en de afstemming met de overige gevelbouwers vereisten
aandacht. Wij wilden geen gevelplaten die in het werk
nog op maat gemaakt moeten worden. Daarom brengen
we in een eerste montageronde eerst de standaardplaten
aan en meten we de pasplaten nauwkeurig in. Die worden

Stalen dakplaten
Staalplaat beton vloeren
Sandwichpanelen
Metalen wanden
Aluminium composiet / zetwerk

vervolgens door onze leverancier op maat gemaakt en in de
tweede ronde gemonteerd.”
Oplossing op maat
Ook voor de ronde hoeken in de gevels werd een oplossing
op maat gevonden. Van beek: “Aanvankelijk zouden daar

TOTAL

DAK- EN GEVELSYSTEMEN

CLADDING
www.totalcladding.nl

geïsoleerde hsb-elementen komen, maar uiteindelijk heeft
Total Cladding sandwichpanelen laten togen. Die passen
precies over de radius van het gebouw, waardoor de gevel
dichtgezet kon worden. Vervolgens plaatsen we
gebuigknikte omega-profielen, waartegen de gevelbeplating
gemonteerd wordt.”
Naast de gevelbeplating verzorgt Total Cladding ook de
aluminium dakranden. Het project verloopt goed, volgens
Van Beek. “Wij zijn tevreden en de opdrachtgever ook,
merken we. Het is een mooie referentie.”
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Samen tot grote hoogte.
Verhuur van:
• Goederenliften
• Personenliften
• Materiaalliften
• Ladderliften
• Industrieliften
• Accessoires

Snelle oﬀerte

Advies op
maat

De zekerheid van de
juiste oplossing

Afspraak is
afspraak

Bekijk de
mogelijkheden
op onze website!

078 655 25 00

Mol Lifting ontwikkelt flexibele personen-goederenlift
Steeds vaker komen in de bouw afwijkende maten voor liftschachten voor. En steeds vaker wil de opdrachtgever de bouwliften
in die schachten geplaatst zien. Mol Lifting speelde in op deze trends door een flexibel, modulair systeem te ontwerpen, dat
bij meerdere projecten inzetbaar is. Bij de bouw van het nieuwe Van der Valk hotel in Delft beleefden de nieuwe goederenpersonenliften hun primeur.
Commercieel adviseur Peter-Jan Zwakhals van Mol Lifting legt uit hoe het systeem werkt: “We hebben een klein basisplatform
gemaakt dat we zowel in de lengte als in de breedte in stapjes van twintig centimeter kunnen uitbreiden. Een speciaal
trolleysysteem zorgt ervoor dat de kabel van de tandheugellift altijd strak tegen de schachtwand blijft zitten. De lift wordt
bediend met een veilig drukknopsysteem en we bouwen hem in fases op, met de verdiepingsvloeren mee.”
Passende oplossing
Bij de bouw van het Van der Valk hotel installeerde Mol Lifting
twee van deze liften, met een capaciteit van zes personen of
vijfhonderd kilo. De hefsnelheid van de liften is 42 meter per
minuut. “Het systeem werkt uitstekend”, besluit Zwakhals. “Het is
een mooie oplossing voor een mooi project. Een verrijking van
ons portfolio.”
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Opdrachtgever
Van der Valk, Utrecht
Architect
Architectenbureau Wiegerinck, Arnhem
Hoofdaannemer
Ter Steege Bouw Vastgoed BV, Rijswijk
Bouwplaatsinrichting (hefsteigers)
Alimak Group, Tilburg

Wilgenbos 2 3311 JX Dordrecht
info@intersafe.eu 078 618 14 00 lyreco.nl/pbm

Grondwerk
Firma J. Bos en Zonen, Moordrecht
Beton levering
Cementbouw, Cruquius
Prefab beton
Bestcon BV, Best
Metaalconstructiewerk
Metaalconstructiebedrijf Rijgersberg mcr BV,
Poeldijk
Systeembekleding
Total Cladding, Leiderdorp
Bouwliften
Mol Lifting, Dordrecht
Stalen trap & hekwerk
Mulkle, Nunspeet
Aluminium kozijnen
Rollecate, Staphorst
Bouwperiode
September 2020 – oktober 2020
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Tekst: Rob Hoegen
IB Foto’s:
Arjen Veldt & Kuijpers

Grootschalige restauratie
monumentale Shell-kantoor
Klaar voor de toekomst

Het voormalige hoofdkantoor
van Shell is ruim honderd
jaar oud. Foto: Kuijpers
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Renovatie van een monument vereist
vakmanschap en deskundigheid.
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Het Shell-kantoor heeft sinds 1993 de
beschermde status van Rijksmonument

H

et ruim honderd jaar oude voormalige hoofdkantoor van Shell in Den Haag onderging de afgelopen twee jaar
een ingrijpende renovatie/restauratie, die werd uitgevoerd door Burgy Bouwbedrijf, een specialist op dat vlak. “Wat
níet?”, antwoordt Burgy’s Sebastian de Ruiter op de vraag: welke werkzaamheden voerden jullie zoal uit daar aan
de Carel van Bylandtlaan 30?
Het Shell-kantoor, dat met verwijzing naar
het adres veelal C30 wordt genoemd, heeft
sinds 1993 de beschermde status van
Rijksmonument. Dat vereist vakmanschap
en deskundigheid, reden waarom er voor
Burgy werd gekozen. Tussen 2015 en 2017
was het Leidse bouwbedrijf al actief bij
Shell met de restauratie van de daken en
gevels. Twee jaar later kwam de vraag of
ze ook de kozijnen konden restaureren en
waar nodig vervangen. In diverse soorten
en maten, al met al zo’n 2.350 in totaal,
(ver)telt De Ruiter. “Naast de restauratie
van de gevelkozijnen hebben wij verder
alle andere werken aan het monumentale
pand aangepakt. En konden we ons, samen
met de ingeschakelde partners, storten
op onder meer het staal aanbrengen voor
sparingen en het herstel van de houtenkap,
het betonskelet, de betonnen- en
natuurstenenvloeren, sierplafonds en
binnendeuren. En daarnaast het
restaureren van het wandtegelwerk van
de monumentale trappenhuizen en niet te
vergeten al het constructief metselwerk.
Ruim 250.000 stenen hebben we er
verwerkt, van halfsteen- tot
tweeënhalfsteen metselwerk. Ook op dat
vlak is er aan variatie geen gebrek in C30!”

waren we eveneens betrokken. Allemaal
precisie- en maatwerk. Het parket
bijvoorbeeld hebben we achtereenvolgens
gedemonteerd, genummerd en
gerestaureerd om het tenslotte weer
zorgvuldig op de oorspronkelijke plek terug
te plaatsen. In één ruimte hebben we een
volledig nieuwe lambrisering
gerealiseerd die in onze eigen
timmerfabriek is geproduceerd en
vervolgens door onze eigen
vakmensen weer in elkaar is gezet.

Kortom, in dit project konden onze mensen
al hun vakmanschap kwijt”, aldus De Ruiter.
“Op topdagen waren zo’n zestig mannen
en vrouwen namens Burgy aan het werk bij
Shell. Waaronder ook de nodige leerlingen
¬– opleiden vinden we belangrijk – die zo
ervaring konden opdoen in dit mooie vak,
in dit bijzondere gebouw.” Een monumentaal gebouw, dat gemoderniseerd is en
klaar is voor de toekomst. Iets wat ook de
foto’s en de verhalen van projectpartners
op de vervolgpagina’s onderstrepen.

Precisie- en maatwerk
De restauratie van de twaalf historische
boardrooms is een verhaal apart. “Die
hebben we veelal van de plafonds en de
lambrisering tot het parket aangepakt. En
bij alles wat ‘daartussen’ zit – schilderwerk,
behang, vitrage, wandbespanningen –
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Op topdagen waren zo’n zestig mannen en
vrouwen namens Burgy aan het werk.

Constructief advies
Van Dijke, een middelgroot ingenieursbureau uit
Alphen aan den Rijn, levert graag een bijdrage aan
het realiseren van optimaal toekomstbestendige
bouwwerken. Zo waren ze onder meer betrokken bij
de restauratie werkzaamheden aan de Hortus
Botanicus en het Academiegebouw van de
Universiteit in Leiden.
Ook bij Shell gaf het bedrijf op verschillende
gebieden constructief advies. “Zo hebben we er
meegewerkt aan een plan voor het herstel van de
bestaande betonbalken door betonrot. Want
scheurvorming, verzakking en betonrot: het komt
jammer genoeg vaak voor in oude gebouwen. Wij
zoeken dan samen met de opdrachtgever en andere
betrokken projectpartijen naar het juiste
herstelplan”, vertelt directeur Harm van Dijke.
“Daarnaast gaven we constructief advies voor de
gootconstructie van de gigantische kap van
architect Octatube en voor het dichtzetten van
diverse vloersparingen. En in de bouwfase hebben
we tenslotte diverse stut- en stempelconstructies
constructief uitgewerkt voor het realiseren van
diverse wandsparingen en hebben we de
steigerconstructie voor een tijdelijke werkvloer
berekend.”

Ontwerpers van
constructies

RAADGEVEND
INGENIEURSBUREAU
VAN DIJKE B.V.
ALPHEN AAN DEN RIJN
WWW.VANDIJKEBV.NL

Utiliteitsbouw | Woningbouw | Renovatie/restauratie | Herbestemmingen
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IndustrieBouw juni 2022 • 42

30-01-20 10:35

Den Haag • Renovatie hoofdkantoor Shell

S

glas in lood atelier D O M TA D

zandstralen

ontwerp
brandschilderen

restauratie

Originele details
behouden
In eerste instantie was de vraag bij C30 om alle
ramen te vervangen, inclusief de stalen
exemplaren. “Dit leek ons echter zonde omdat ze
nog in goede staat bleken te verkeren”, zegt
Sebastiaan Rietkerk van Glas-in-lood Atelier
Domstad.
“Burgy Bouwbedrijf regelde dat de stalen kozijnen
van de bovenste verdieping voorzichtig in kisten
richting Utrecht werden vervoerd, zodat wij onze
restauratiewerkzaamheden hier zo terughoudend
mogelijk en onder gecontroleerde omstandigheden
konden uitvoeren, in plaats van op een steiger in
Den Haag. De kans op risico’s en schade werd zo
geminimaliseerd en – belangrijk! – bestaand
materiaal, zoals het oude lood, kon worden
hergebruikt en veel bijzondere oorspronkelijke
details bleven dankzij deze aanpak behouden. Iets
wat alleen lukt als de neuzen dezelfde kant op
staan en projectpartners en opdrachtgevers durven
mee te gaan in je verbetervoorstellen c.q.
planaanpassingen”, aldus Rietkerk, wiens Atelier
Domstad namens Burgy ook actief was bij projecten
als de Hamtoren en het Stadhuis in Utrecht.
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Brandwerender én
steviger stucwerk
Voor het afleveren van optimaal stucwerk is
gedegen vooronderzoek vandaag de dag
onontbeerlijk zegt Rob Monks, directeur van het
Leidse stukadoorsbedrijf dat zijn naam draagt. “Zo
hebben we bij het voormalig hoofdkantoor C30 op
de Shell-campus in Den Haag onder meer
boormonsters genomen en het vochtgehalte
gemeten op bepaalde risicolocaties, zoals de toren
en de kelders van het gebouw. In samenwerking
met onze vaste leveranciers en de opdrachtgever
kiezen we vervolgens de meest optimale materialen
om mee te werken”.
Boardrooms
In Den Haag restaureerde Monks de plafonds van
de boardrooms, maar vergden vooral de kleine
vierhonderd betonnen kolommen die het gebouw
rijk is bijzondere aandacht. “Die moesten we niet
alleen steviger maken, maar ook brandwerender.
Dat resulteerde in het aanbrengen van een 1,5 à 2
centimeter dikke laag van maatgemaakte
betonherstelmortel”, aldus Monks. Toevoegend dat
het bij dit soort specialistische klussen scheelt als
je kunt samenwerken met een eveneens Leidse
hoofdaannemer als Burgy Bouwbedrijf.
Vooronderzoek
“En het feit dat opdrachtgever Shell goed
vooronderzoek en een dito uitvoering op waarde
weet te schatten, op weg naar een optimaal
eindresultaat. Ik denk dat we dat laatste zeker
bereikt hebben aan de Van Bylandtlaan in Den
Haag”!
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Al 40 jaar
mooi
met...
t 071 301 62 39
info@monks.nl
www.monks.nl
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‘Volume niet ten koste van ambachtelijke
kwaliteit en estetiek’
J. van de Plas BV. Timmerwerken voor renovatie en
restauratie. Sinds 1754. Zo is op de website te lezen. “En dat
is wat we nog steeds doen,” zegt huidig directeur Rolf van
de Plas na acht generaties timmermansvakmanschap vanuit
Udenhout. Jachthuis Sint Hubertus, Diergaarde Blijdorp,
Paleis Soestdijk, de Hollandse Manage in Amsterdam: Van de
Plas BV liet er zijn restauratieve sporen achter.
Naast renovatie- en restauratieprojecten wordt het
bedrijf steeds vaker betrokken bij grootschalige
herbestemmingsprojecten en transformaties. Bij Shell in
Den Haag was Van de Plas BV verantwoordelijk voor de
productie van de casco buitenkozijnen, waaronder veel
kruiskozijnen. Een bijzondere klus. Niet alleen vanwege het
gewicht (zwaar!) en de omvang (groot!) van de kozijnen,
maar vooral ook vanwege het enorme volume. Ruim 1.000
kozijnen in totaal.
Digitalisering
Maar waar grote aantallen en grote schaal vaak een
aderlating betekenen op het vlak van kwaliteit en

Energieweg 11, 5071 NP Udenhout
Telefoon: 013 - 511 19 03 E-mail: info@jvdplas.nl
website: jvdplas.nl

esthetiek, gebeurde dat in dit geval niet. Van de Plas: “Wij
hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd en
doorontwikkeld in automatisering en robotisering van ons
machinepark en ons productieproces, zonder dat dit ten
koste gaat van de ambachtelijke look & feel. Dat resulteerde
bij Shell in het behoud van de authentieke stijl en veel oude
details. Oók met betrekking tot de kozijnen.”
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De prachtige glazen koepel zorgt voor een wow-effect.
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Klein maar fijn
Het Montfoortse Oostendorp BV voorzag vijf
monumentale (bestuurs)kamers in het Shell-kantoor
in Den Haag van wandbespanningen en diverse
andere kamers van behang. “Meedenken over het
ontwerp, ervoor zorgen dat de gekozen stof in de
juiste spanning en patroon aangebracht wordt: dat
is wat wij doen”, legt Oostendorp’s mede-eigenaar
Dirk van Beek uit. En dat leidde ook in hun geval
gaande het renovatieproces tot meerwerk.
“Ja, als opdrachtgevers zien wat een mooie
wandbespanning doet met een ruimte gaan ze ook
nadenken over bijpassende gordijnen, vitrages
en vloerkleden: zaken waar wij ook sterk in zijn.
Zo hebben we er voor twee kamers handgetufte
vloerkleden geleverd. Dat geeft allemaal niet alleen
extra uitstraling en allure, het is ook van invloed op
bijvoorbeeld de akoestiek in een kamer.”
Veiligheid voorop
Allemaal belangrijk in prachtige panden zoals het
Rijksmonumentale gebouw van Shell. “Op onze
beurt hebben wij veel van de veiligheidscultuur van
Shell geleerd. Veiligheid werd zeer serieus genomen
en dat is alleen maar goed.”
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Met de hand en de mal
Bij de restauratie van de historische trappenhuizen bleek meer dan de helft van de keramiektegels los te zitten.
Freddy de Witte en Ben Stork van Het Stenen Labyrint & Stork Restauratie hebben in samenwerking met Burgy
Bouw grote aantallen teruggezet in kalkspecie. “Het deel wat onherstelbaar bleek is door ons gereproduceerd, in
totaal 300 bloemtegels, 270 plintegels en 250 stippeltegels. Concreet betekende dit dat we die tegels in Friesland
– via de zogenaamde sponstechniek – met de hand inschilderden, waarna ze moesten drogen en de oven ingingen.
Maar omdat er steeds meer tegels stuk bleken te zijn, hebben we besloten om ook een gedeelte te maken met
behulp van de sjabloontechniek. Daarmee kun je de tegel spuiten en daarna de bloemen nog omlijnen, wat wel
weer handwerk is.”
De opname van de klus vond al in februari 2021 plaats, de restauratie in Den Haag
zelf nam zo’n zes maanden in beslag. Al met al hebben Het Stenen Labyrint &
Stork Restauratie er een zeer mooie en uitdagende klus aan gehad volgens De Witte.
“We waren overigens geen vreemde voor zowel Burgy Bouw als Shell.
‘In 2016 hebben we namelijk ook het door het weer aangetaste keramische
tegelwerk van de vier wijzerplaten in de klok van het C30-kantoor al gerestaureerd.”

Ook het wandtegelwerk van de
monumentale trappenhuizen is
gerestaureerd.

IndustrieBouw juni 2022 • 49

Renovatie hoofdkantoor Shell • Den Haag

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

Ampèreweg 4
3752 LR Bunschoten

info@bonneveldbv.com
T 035 - 52 80 340

www.bonneveld.nl

Bonneveld aan de
basis
Omdat kantoor C30 niet op heipalen maar op staal
is gefundeerd was het om verzakking te voorkomen
noodzakelijk dat de grond onder de bestaande, oude
fundering werd verstevigd. Een klus voor
Aannemingsbedrijf Bonneveld BV, vanuit
Bunschoten al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in
de grond-, weg- en waterbouw.
“Bij Shell hebben we gebruik gemaakt van een
techniek waarbij de bodem geïnjecteerd wordt met
waterglasverharder”, legt projectuitvoerder Jaap-Jan
van de Vuurst uit. In totaal ging het om zo’n 300
geboorde gaten, waarin 600 waterglasbollen
gingen. Verder voerden de mannen van Bonneveld
900 kuub zand af met behulp van lopende banden.
“Eveneens opvallend: uit gezondheids- en
milieuoverwegingen mocht er alleen met elektrisch
aangedreven machines gewerkt worden, die daartoe
het gebouw werden binnen getakeld”, besluit Van de
Vuurst, het familiekarakter van Bonneveld
aantonend met de opmerking dat hij – inmiddels 50
jaar jong – er ooit als “jochie/vakantiekracht”
binnenkwam om er nooit meer weg te gaan.
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Als het gaat om constructief metselwerk
zijn er ruim 250.000 stenen verwerkt.
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Burgy werkte in Den Haag aan de restauratie
van het Shell-hoofdkantoor.
www.burgy.nl
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Ter plaatse creatief technisch passende oplossingen
ontwikkelen die het monumentale pand eer aan doen

Drastische verduurzaming C30
T

erwijl de engineering al op stoom was, besloot Shell het C30-gebouw op de Shell Campus in Den Haag in
lijn met het maatschappelijk tijdsbeeld geheel aardgasloos te maken. Technisch dienstverlener Kuijpers was
verantwoordelijk voor alle installaties.
“De nieuwe gasleiding was al vanaf de
straat door het hele terrein het gebouw
ingetrokken. De gasgestookte installatie
lag uit geëngineerd klaar”, zegt projectdirecteur Corné Blakenburg. “Het was een
uitdaging om het gassysteem dat
geëngineerd was binnen de tijd te reengineeren naar een warmtepompsysteem.”
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Inpasbaarheid technische installaties
Het C30-gebouw werd door Kuijpers
omgetoverd tot een gasloos gebouw met
warmte-koudeopslag in combinatie met
warmtepompen. ‘Maar het was vooral veel
schakelen en pionieren om alle
installaties in de beschikbare technische
ruimtes gemonteerd te krijgen (en wel

trillingvrij!), in een gebouw dat bepaald
niet recht-toe-recht-aan is. Part of the
solution was de keuze voor prefab, waarbij
installatieonderdelen buiten de
projectlocatie werden gefabriceerd en als
bouwpakketten naar C30 gingen.
Blakenburg: “Voor het hele logistieke
verhaal hadden we even buiten Den Haag

Den Haag • Renovatie hoofdkantoor Shell

een speciale hub aangelegd waar alle
andere materialen werden aangevoerd om
van daaruit naar Shell te worden vervoerd.
Volgens een strak schema, waarbij we er
bijvoorbeeld ook rekening mee hielden dat
er geen transport was op tijden dat
kinderen naar en van school fietsten.”

Inspirerende uitdagingen
Ter plaatse creatief technisch passende
oplossingen ontwikkelen die het
monumentale pand eer aan doen: dat
was project Shell in een notendop zegt de
projectdirecteur van Kuijpers. “Passend op
grote schaal, en dan denk ik aan de
elektrotechnische installaties met
specifieke verlichtingsarmaturen die
passen bij een monumentaal gebouw
sprinklerinstallatie door het hele gebouw,
waarvan de tank (31.000 liter water) ter
plaatse moest worden opgebouwd met
voor dit doel geconstrueerde hefwerktuigen. En dan denk ik op kleinere schaal
aan het verzoek of we vlak voor de
oplevering van vijf pantry’s konden
installeren, die gesitueerd werden op alle
verdiepingen. In een nagenoeg
opleverwaardig gebouw moesten
schachten worden gemaakt en leidingwerk
en elektra aangelegd vanaf de derde
verdieping tot in de kelder. Kortom
maatwerk op alle fronten, maar allemaal
mogelijk.”

39.000 m Buisleidingen
12.000 m2 Rechthoekige luchtkanalen
9.000 m Ronde luchtkanalen
10.500 m2 Klimaatplafonds
17
Luchtbehandelingskasten
900
VAV lucht regelkleppen
900
Luchtgeluiddempers

4.150
2
2
36
2
2
93.000

Led verlichtingarmaturen
Nieuwe transformatoren
UPS-en van 100KVA
Onderverdelers
Hoofdverdelers
Railkokerverbindingen
meter elektrische bekabeling
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In de transformatie van het 100 jaar oude hoofdkantoor
van Shell is met respect voor de authenciteit van het pand
duurzame klimaatbeheersing ingezet. Esthetiek, comfort en
akoestiek worden integraal samengebracht in het metalenen stucwerk klimaatplafond.
Kijk voor meer informatie & inspiratie: www.inteco.nl
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Klimaatplafonds: comfort, esthetiek en
akoestiek
Wie in het Shell-kantoor de betrokkenheid van het Boxtelse Inteco BV wil zien, moet omhoog kijken. “Klopt”,
zegt algemeen directeur Paul Ruijgrok, ‘want daar zitten onze akoestische, geactiveerde klimaatplafonds.
Het kantoor C30 beschikt ook over een groot
oppervlak aan klimaatplafonds, dat met zijn
fijnmazig waternetwerk met koel- of warmwater
de ruimtes naar een hoger comfortniveau brengt
en een lager energieverbruik realiseert. State of
the art, durft Ruijgrok zeker te zeggen. “Wat je
omhoogkijkend niet ziet is alles wat daarachter
geïntegreerd een plek moest krijgen.
Luchtkanalen, kabelgoten enzovoorts. Om deze
elementen in technische zin optimaal te installeren is flink puzzelen, maar dat is waar wij goed
in zijn. Dit was een hoogstaande technische
samenwerking met Kuijpers Installaties.”
Comfort zonder compromissen
Wat het bij Shell extra ingewikkeld maakte, was dat de lat ook op esthetisch vlak hoog lag. Het Shellkantoor zit niet alleen vol authentieke kolommen waar omheen gewerkt moest worden, maar aan de
plafonds zitten ook veel monumentale balken én
schijnbalken, die daar om esthetische redenen zijn
aangebracht. Ruijgrok: “Dat levert aan de plafonds allemaal
‘eilanden’ op die vaak nét even een afwijkende
maatvoering hebben. Om dit allemaal passend te maken,
terwijl het er als geheel strak uit moest zien, was een hele
klus voor onze mannen. Daarnaast was, met name op de
bovenste verdieping van het gebouw met schuine kap,
akoestische optimalisatie een belangrijk speerpunt in dit
project. Ook dit hebben we met een akoestisch
gipsklimaatplafond weten te realiseren. Allemaal
maatwerkdetails en optimalisaties die in lijn zijn met het
bedrijfscredo van Inteco: Comfort without Compromise.”
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We zijn actief en betrokken
P+ Group is al jaren een toonaangevende leverancier van
o.a. compressoren. Installateur van apparaten en
installaties gemaakt uit kunststoffen, RVS en staal.
Sectoren zijn oa: chemie, voedingsindustrie,
semiconductor, waterbehandeling, lucht- en
milieutechniek, CV en GKW installaties, automotive en
werkplaatsinrichtingen.
Verder produceren wij werktuigkundige constructies
geheel volgens uw wensen en specificaties. Of het nu gaat
om maatwerk of om een klant gebonden installatie, vanaf
het eerste advies tot aan de uitvoering en oplevering,
werkt ons team met u samen.

P+ Industry BV
Brouwerstraat 2
5405 BK Uden
0413-275804

Sterk in leidingwerk
Het Udense P+ Industry is gespecialiseerd in het leveren, monteren en desgewenst onderhouden van kunststofleidingsystemen, persluchtinstallaties, afzuigsystemen, proces-, olie- en brandstofinstallaties. Bij Shell in Den Haag ging het om het
eerste laat Sales & Marketingmanager Hans van Kesteren weten. “In nauwe en uitstekende samenwerking met het voor de
engineering verantwoordelijke Kuijpers Installaties verzorgden wij de levering en montage van het CV- & GKW-leidingwerk in
kunststof PP-R diffusie dicht. We zijn er ruim een jaar iedere dag met vier tot zes medewerkers druk geweest.
Passende oplossing
Ingegeven door zoals Van Kesteren het omschrijft “onverwachte obstakels in het oude pand” werd er regelmatig een beroep
gedaan op het creatief oplossend vermogen van de P+ Industry-medewerkers. “Dan denk ik bijvoorbeeld aan het feit dat
muren soms dikker waren dan verwacht… En aan een asbestsanering, waardoor we ineens moesten improviseren om de juiste
aanpassingen te kunnen doen. Net als sommige andere projectpartners hebben ook wij het nodige prefab gemaakt in onze
eigen werkplaats. En dat alles onder zeer strikte voorwaarden van opdrachtgever Shell en de zeer hoge veiligheidseisen en
strenge controle hierop. Elke dag weer. Maar gelukkig is één van onze bedrijfscredo’s: een échte vakman kent de risico’s van
zijn werk.”
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Isoleren en brandwerend afwerken
SAMENWERKEN AAN EEN
BETROUWBARE EN DUURZAME
TOEKOMST
Met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu

Bij werktuigbouwkundige installaties worden extra hoge
eisen gesteld aan de gekozen isolatieproducten. ‘Zeker bij
Shell’, weet Ad Bos van Hanenberg Isolatie Waalwijk, het
bedrijf dat dit onderdeel voor zijn rekening nam bij het
voormalig hoofdkantoor van Shell.
‘Met name in de “enorme” technische ruimte in de kelder
konden we al onze kennis en ervaring goed gebruiken.
Elke centimeter wordt daar van vloer tot plafond benut
en dan is het soms best lastig om ergens bij te kunnen en
de zaken ook qua isolatie in te passen.’ Vanwege het hoge
eisenniveau werd in Den Haag gewerkt met de allerbeste
isolatiematerialen zoals Rockwool en Armaflex. Ad: ‘Die
laatste is een flexibele elastomeer isolatiemateriaal met
optimale isolatiewaarden. Isolatiebedrijf Hanenberg
beschikt als een van de eerste Isolatiebedrijven over een
Armaflex System Award.’
Brandveiligheidsaspect
Vanwege de aard van hun werk was Hanenberg, naast het

Isolatiebedrijf Hanenberg BV
Altenaweg 20-B • 5145 PC Waalwijk • Tel: 0416 675380
E-mail: info@hanenberg.nl • Internet: www.hanenberg.nl

isoleren van de gebouw gebonden installaties, bij Shell
natuurlijk ook betrokken bij het brandveiligheidsaspect. Ad:
‘We hebben zelf een eigen afdeling Passive Fire Protection,
PFP. In combinatie met de technische – en materiaalkeuzes
die je maakt op het gebied van brandwerendheid is PFP
een extra hulpmiddel om opdrachtgevers van een zo van
breed mogelijk advies te kunnen voorzien, en een juiste
brandwerende afwerking te garanderen.’

“Met name in de enorme
technische ruimte in de kleder
konden we al onze kennis en
ervaring goed gebruiken”
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Bouwen op karakter
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B

‘
ouwen op karakter’ is het bedrijfsmotto van De Vries en Verburg,
bij Shell als hoofdaannemer verantwoordelijk voor alle bouwkundige
werkzaamheden (naast Burgy Bouw dat het restauratieve deel voor haar
rekening nam). “En karakter konden we tonen bij dit oude kasteel”, zoals
projectleider Kees Verdoorn project C30 typeert op de video op de website
van De Vries en Verburg.
De basisopdracht van Shell was simpel: Wij
van Shell hebben een oud gebouw, jullie
moeten dat verduurzamen. In de breedste
zin des woords. En breed werd het zegt
Verdoorn als hij terugkijkt. “Toen wij ons
drie jaar terug aansloten bij het project
was de kaalsloop van de binnenzijde van
het gebouw in volle gang en moesten er
nog asbestsaneringen plaatsvinden. Onze
eerste opgave was het inrichten van een
beperkte bouwplaats om het hele
logistieke proces goed te kunnen laten
verlopen.”

Diverse bouwstromen
Omdat C30 een rijksmonument is had De
Vries en Verburg als hoofdaannemer als
geen ander te maken met restricties.
Verdoorn: “Zo moesten we het doen met
de aanwezige gevelopeningen. Ook konden
de bestaande vloeren maximaal 250 kilo
per m2 dragen, wat ons natuurlijk beperkte
bij het naar binnen brengen van alle
materialen. We zijn begonnen met maken
van de keldervloer in de patio en
aansluitend de staalconstructie (met een
staalplaatbetonvloer) voor de begane
grond. Die was nodig om een ruimtesteiger te kunnen bouwen voor de
glaskoepel die over deze patio heen
gebouwd moest worden.” Ondertussen
waren er ook andere bouwstromen
opgestart op de verdiepingen vervolgt
Verdoorn. “Er moesten snel installatie-

schachten komen zodat de installateurs
konden beginnen en we waren druk met
het na-isoleren van de bestaande buitenwanden en daken, het luchtdicht afwerken
van kozijnen om de afbouwfase voor te
blijven.”

Samenwerken essentieel
De afbouwfase bestond vooral uit het
aanbrengen van nieuwe dekvloeren en het
plaatsen van nieuwe lichte scheidingswanden; inclusief diverse schijnbalken
die vervolgens gestukadoord en gesausd
werden. “En dan was er samen met de
installateurs van Kuijpers nog het hele
proces waar op welke locaties de sparingen
geboord moesten worden. Een uitdaging,
omdat er constructieve restricties golden
voor de posities waar installaties moesten
komen. Soms moesten we door wanden
die wel een meter dik waren. Gekoppeld
aan de strakke planning waren dit
projectmomenten waarbij een goede
onderlinge samenwerking tussen alle
partijen essentieel was. Zeker bij
renovatiewerkzaamheden geldt dit. En
tenslotte is er ook nog een hele daktuin
aangelegd, zijn complete bedrijfskeukens
bedrijfsklaar opgeleverd, is een lift in een
bestaand trappenhuis toegevoegd voor de
verbinding tussen gebouw C30 met C16 en
zijn er twee houten Canopys toegevoegd
aan de overkoepelde patio. Alstublieft!”
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GEZE POWERTURN

GEZE POWERTURN DEURAUTOMAAT
Deze krachtige deurautomaat met uiterst slank design maakt het
mogelijk om elke draaideur gecombineerd automatisch en manueel te
bedienen (freeswing functie).
Dé oplossing voor elke situatie en gebruiker.
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Goed door een deur met GEZE
In het monumentale Shell-kantoor zitten meer dan 50 geautomatiseerde draaideuren – die naar wens van
de gebruiker– ook manueel gebruikt kunnen worden. Zeer brandveilige deuren bovendien, met dank aan
GEZE. Dit Duits familiebedrijf, met een geschiedenis van meer dan 150 jaar, is een wereldwijd succesvolle
producent van systeemoplossingen voor het openen en sluiten van ramen en deuren.
Vanuit de Nederlandse vestiging in Eindhoven doet Ronald van Driel (‘Manager Sales NL) graag uit de
doeken wat dit project ook voor GEZE bijzonder maakte. ‘Voor het optimaal en verantwoord openen en
sluiten van deuren kun je gebruik maken van mechanische oplossingen zoals GEZE deurdrangers. Dat zijn
functioneel noodzakelijke oplossingen vanuit het oogpunt van brandveiligheid. Maar wat het project
bijzonder maakt zijn de meer tot de verbeelding sprekende geautomatiseerde deuroplossingen, zoals ons
paradepaardje de Powerturn. Een compacte, maar zeer krachtige multifunctionele state of the art
draaideurautomaat waarvoor ook Shell koos.’
Groot vertrouwen
Bij GEZE weten ze uit ervaring dat veel mensen ondanks alle geautomatiseerde mogelijkheden regelmatig
op “ouderwetse wijze”, gewoon met-de-hand, door een pand willen bewegen. ‘Voor traditionele
draaideurautomaten is het handmatig bedienen van de deur storingsgevoelig. Iets wat we bij de Powerturn
draaideuraandrijving middels de innovatieve ‘smart swing’ technologie hebben weten te beperken.’ Een
ander punt waardoor Shell goed door een deur kon met GEZE: de consciëntieuze manier waarop ze in Eindhoven omgingen met de in Den Haag o zo belangrijke strikte eisen op het gebied van de brandveiligheid.
Van Driel: ‘Toen we met elkaar in zee gingen waren er aanvullende brandtesten benodigd om de brandveiligheid van de totale deuroplossing, zoals toegepast in het Shell gebouw, met de Powerturn aan te tonen.
En wij vanuit GEZE werkten hier graag aan mee.
Zowel GEZE en Shell hadden het vertrouwen en de verwachting naar elkaar uitgesproken dat de
voorgestelde eindoplossing op gebied van brandveiligheid, binnen een acceptabele testtermijn succesvol
zou worden aangetoond. De betrokken partijen accepteerden dan ook dat er bij de ingebruikname van het
gebouw voor een tijdelijke tussenoplossing werd gekozen. Dit zegt veel over de goede en transparante
samenwerking.’ En het kwam goed, want bij de inmiddels uitgevoerde brandtesten bleken de deuren/automaten maar liefst 120 minuten brandwerend. Dat is extreem lang, zegt Van Driel trots.
Compact technisch vernuft
Zoals uit de totale reportage over de renovatie van het voormalige Shell-hoofdkantoor in deze editie
Industriebouw blijkt, was het soms “woekeren” en passen-en-meten met de beperkt beschikbare vierkante
meters in het gebouw. Het is volgens Van Driel deels te vergelijken met wat er allemaal aan technisch
vernuft zit onder de “motorkap” van de uiterst compacte, slechts 7 centimeter hoge Powerturn-aandrijvingen
bij de draaideuren in C30. ‘Dat is smullen voor mensen met een voorliefde voor automatisering en techniek.
Al hoop ik niet dat ze de “motorkappen” bij Shell nieuwsgierig gaan opentrekken, zoals ze dat misschien bij
het zien van de nieuwste versie van een Maserati of Ferrari wel zouden proberen…’
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Een pand met allure.
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Talent in staal
Voor de trappen, balustrades, liftconstructies en al
het (hulp) constructiewerk klopte het projectteam
van Shell aan bij Stalent BV. Ook hebben werden er
in alles schachten – en dat waren er nog al wat –
roostervloeren gemaakt met de nodige
voorzieningen. “En vergeet de vloer onder die mooie
overkapping in het Atrium niet. Die is ook van ons”,
laat directeur Cees van der Bas vanuit Bergambacht
weten. “Die staalconstructies (totaal zo’n 60 ton )
in het binnengebied van dit prachtige gebouw zijn
door ons digitaal ingemeten en in BIM uitgewerkt.”

‘Vergeet de vloer onder die
mooie overkapping in het
Atrium niet’

Tevreden gezichten
Wat het project ook in het geval van Stalent soms
tot wat improviseren noopte was – naast de strikte
veiligheidseisen – dat alles in een groot bestaand,
monumentaal gebouw ingepast moest worden. “Bij
het naar binnen brengen van al onze ‘
hapklare brokken’ liepen we nog wel eens tegen
een obstakel aan”, lacht Van der Bas. Met jawel, een
lach: ‘Want die zat er voor zover ik weet op alle
gezichten toen we het project opleverden.”
Stalent BV is een constructiebedrijf die zich richt op staalwerken binnen
de woningbouw, utiliteitsbouw en infratechniek. Bij het ontwerpen,
produceren en monteren kunnen wij u van dienst zijn. Kijk voor meer
informatie eens op onze website.

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

S ALEN
van ontwerp tot realisatie
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Lichtregeling
met dali-sys

Comfort in gebruik en onderhoud

Het DALI-SYS lichtregelsysteem van BEG
is gebaseerd op DALI (Digital Addressable
Lighting Interface).
De experts plannen exclusief en
individueel voor elk pand de optimale
oplossing. In nauw overleg met de adviseur
en de opdrachtgever worden vervolgens
CAD-tekeningen gemaakt en lichtgroepen
gedefinieerd.
De BEG-systeemintegrator komt voor
inbedrijfstelling naar de ter plekke. Ter
plaatse stemt hij het systeem af op het
gebouw, stelt hij regels op voor het
verzenden van informatie en wijst hij
gebruikersautorisaties toe. De
verschillende gebruikers krijgen toegang
tot een deel van het systeem dat voor hen
relevant is - en alleen daartoe.
Maar wat is precies het voordeel van een
systeem als DALI-SYS voor de verschillende
gebruikersgroepen in een bedrijf?
Als er onderhoud nodig is, ontvangt de
huistechnicus via het intelligente lichtregelsysteem een e-mail op zijn tablet.
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Intelligente lichtregeling bespaart energie en vereenvoudigt operationele

processen. Dit geldt niet alleen voor het schakelen van de verlichting, maar
ook voor het onderhoud van het systeem. De juiste technologie is de basis
voor een gebruiksvriendelijke bediening. Een mogelijke oplossing is het
DALI-SYS lichtregelsysteem.

Als er bijvoorbeeld een kapotte lamp
wordt gemeld, kan hij met de tablet in
het systeem precies controleren waar de
lamp is geïnstalleerd, welke lamp wordt
gebruikt en hoeveel bedrijfsuren deze al
heeft gemaakt. Als een van de aangesloten
apparaten - zoals een driver - defect is,
ontvangt de huistechnicus ook een e-mail.
Hij lokaliseert het apparaat en stelt
vervolgens de lokale elektricien op de
hoogte van de vervanging.
Noodverlichting waar regelmatige onderhoudsintervallen - inclusief documentatie wettelijk verplicht zijn, wordt automatisch
buiten bedrijfstijd gecontroleerd. Met
behulp van het lichtregelsysteem kan de
huistechnicus de status van de verlichting
direct opvragen, hij heeft dus altijd een
overzicht of ieder aangesloten noodverlichtingsarmatuur nog steeds
betrouwbaar werkt. Met behulp van de
tablet bepaalt hij ook wanneer de wettelijk
verplichte functie en langdurige tests
moeten plaatsvinden om het dagelijkse
werk niet te belemmeren. Met één klik kan
hij vervolgens de testresultaten downloaden en uitprinten voor documentatie.

Klassieke schakelaars gecombineerd
met lichtsturing op een pc. Net als thuis
kunnen de gebruikers de verlichting
activeren met de lichtschakelaar bij
binnenkomst in hun kantoor. Een multisensor neemt dan de intelligente besturing
in de kamer over. Het aanwezige zonlicht
in de kamer wordt gemeten via de
helderheidssensor. De multi-sensor stuurt
dan alleen zoveel kunstlicht als nodig is om
de vooraf ingestelde luxwaarde te bereiken.
Als de medewerker meer of minder licht
nodig heeft, kan hij het licht natuurlijk
ook regelen (up/down) met dezelfde
lichtschakelaar.
Elke medewerker kan eventueel pc toegang
krijgen tot het DALI-SYS-regelsysteem, als
er gebruik wordt gemaakt van de V-Station:
Met behulp van een gebruikersnaam en
wachtwoord kan elke medewerker toegang
krijgen tot ruimtes waar hij de lichtregeling kan beïnvloeden. De medewerker
logt eenvoudig in via de browser: via een
gebruiksvriendelijke interface selecteert
hij zone/scènes, schakelt in en dimt hij het
licht om een optimale werksfeer te creëren.
In de vergaderruimte daarentegen regelen

medewerkers het licht met hun
smartphone. Zogenaamde “scenes”
worden in het systeem opgeslagen voor
verschillende vergadersituaties en
kunnen met één klik worden opgeroepen.
De armaturen in de kamer zijn in groepen
verdeeld en toegewezen met dimwaarden.
Werknemers kunnen dan bijvoorbeeld
overschakelen van de “vergaderscène” met
volledige verlichting van de vergadertafel
naar “presentatie” met gedimde verlichting
in de ruimte.
Kostenbeheersing en beveiliging. Voor
de eigenaar van het bedrijf staan andere
aspecten centraal. Via zijn account kan
hij de energiekosten in de gaten houden.
Het systeem geeft toegang tot het huidige
energieverbruik en de trendlijn met de
verbruikshistorie. Op deze wijze kan
worden bepaald in welke gebieden hoeveel
energie wordt verbruikt. Naast energiezuinigheid staat ook veiligheid in het
middelpunt van de belangstelling: er kan
snel een e-mailmelding worden opgesteld
voor de baas of de verantwoordelijke voor
de beveiliging, die hem informeert als er
bijvoorbeeld na 21.00 uur in een kamer, in
het gebouw, bewegingen worden
gedetecteerd.
Een ander veiligheidsaspect is de
betrouwbare en adequate verlichting van
looppaden. Donkere gangen en hoeken
creëren bij mensen een unheimisch gevoel.
Om dit te voorkomen heeft DALI-SYS een
nieuwe functie: “Guided Light”. Als de
begeleidende/geleide-lichtfunctie is
ingericht voor de trappenhuizen van het
gebouw, zijn de medewerkers die de trap
gebruiken, omgeven door een “lichtwolk”.
Concreet betekent dit dat het licht in de
lichtgroep waarin de medewerker zich
bevindt voor 100 procent wordt
geactiveerd. De aangrenzende lichtgroepen in het trappenhuis en de vloer
leveren daarentegen, een vooraf ingesteld,
oriëntatielichtniveau. De medewerker
kan op elk moment zien wat er in de
aangrenzende ruimtes gebeurd, hij kijkt
nooit van een helder verlichte ruimte naar
een pikdonkere ruimte. De begeleidende/
geleide-lichtfunctie kan ook in kantoortuinen worden gebruikt : als er maar één
werkplek bezet is, kan deze helder worden
verlicht terwijl de armatuurgroepen
eromheen gedimd licht geven. Dus ook in
de winter zijn er geen donkere hoeken op
kantoor.

Snelle herstructurering. Als het bedrijf
groeit of het gebruik van individuele
kamers verandert, profiteert het systeem
van de onderliggende DALI-installatie.
Omdat de bedrading geen invloed heeft
op de opties bij het groeperen. De groepen
kunnen met een paar klikken opnieuw
worden samengesteld: als bijvoorbeeld het
verkoopkantoor een nieuwe vergaderruimte wordt, dan worden de armaturen
in het middelste gedeelte eenvoudig
gedefinieerd als hoofdverlichting en de
armaturen aan de muur gegroepeerd in
één eenheid. Vervolgens worden nieuwe
scènes opgeslagen zodat de verlichting
snel kan worden geactiveerd voor het
betreffende doel. In het nieuwe verkoopkantoor worden vervolgens groepen
gedefinieerd rond de werkeilanden en de
geleide-lichtfunctie wordt ingesteld via

afhankelijkheden en offsetwaarden.
Van de individuele ruimte tot het gehele
gebouwencomplex, DALI-SYS kan voor elk
object worden samengesteld. Het systeem
met zijn verschillende componenten is
regelbaar/schaalbaar volgens het
modulaire principe. Alles is mogelijk, van
het inrichten van individuele ruimtes tot
het regelen van het licht van een heel
gebouwencomplex. Naast “Guided Light”
zijn er nog vele andere functies
beschikbaar om de lichtregeling optimaal
af te stemmen op de behoeften van de
gebruikers.
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Special - Installatietechniek
Conservatieve sprinklermarkt krijgt de gewenste
vernieuwing met VST Fire Solutions

D

e sprinklermarkt wordt gedirigeerd door een beperkt aantal
gecertificeerd sprinklerinstallateurs die gespecialiseerd zijn in het
realiseren, modificeren en onderhouden van brandbeveiligingsinstallaties.
VST Fire Solutions opgericht op 22 mei
2019 is eveneens een gecertificeerd
sprinklerinstallateur, welke een glasheldere
belofte heeft gemaakt: het marktleiderschap op het gebied van brandbeveiliging,
in Europa. Om het marktleiderschap te
bereiken bouwt VST Fire Solutions aan een
eigen fabriek, warehouse én opleidingscentrum.

Groeimarkt brandbeveiliging
De vereisten die verzekeraars stellen aan
de beveiliging van medewerkers,
gebouwen en goederen blijft toenemen.
Dit zorgt voor een groeiende vraag naar
sprinklerinstallaties.
Zo dienen foodbedrijven hun bestaande
productielocaties te voorzien van een
sprinklerinstallatie, moeten
parkeergarages worden gesprinklerd, is er
door de toename van hoogbouw (hoger
dan 70m) sprinkler noodzakelijk en blijft de
bouw van distributiecentra onverminderd
doorgaan.

Meer vraag dan aanbod
De huidige vraag naar sprinklerinstallaties
is voor een groot aantal installateurs
nauwelijks meer bij te benen, terwijl de
vraag blijft groeien.
Regeren is vooruitzien, dat is het
passende motto van VST. Om aan de
behoefte vanuit de markt te kunnen voldoen is er een baanbrekende denkwijze
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nodig die toekomstgericht is. Om dit te
bewerkstelligen is een er succesformule
bepaald waarbij fors wordt geïnvesteerd in
de mens en zijn omgeving, productiefaciliteiten en innovatie.

Volledige automatisering van het
productieproces
DVST bouwt in Houten een eigen
sprinklerfabriek. De totale oppervlakte van
het perceel bedraagt bijna 20.000m2.
Met de komst van de sprinklerfabriek bezit
VST een volledig geautomatiseerd
productieproces voor de realisatie van
geprefabriceerde sprinklerbuizen. Door
middel van robots produceren zij in een
geconditioneerde ruimte ook alle

elementen voor prefab pompkamers.
De geautomatiseerde lijnen zijn zelf
ontwikkeld en hebben het doel om de
hoeveelheid restmateriaal te minimaliseren
(maximaal 1% staal, was 10+%) en de inzet
van collega’s te verlagen. In de nieuwe
fabriek zijn er tijdens de productie maar 2
medewerkers tegelijkertijd werkzaam.
Automatisering verhoogt de capaciteit in
de keten, versimpelt het werk en zorgt
voor een kostenreductie.

Leverbetrouwbaarheid tegen een goede
prijs
Wat je zelf goed kunt organiseren, moet je
ook zelf doen, zo is de overtuiging bij VST.
Naast een volledig geautomatiseerd
productieproces, zorgt VST er ook voor dat
ze de benodigde materialen bij de bron
inkopen, zonder de tussenkomst van

Foto’s: VST Fire Solutions

tussenhandelaren, verzorgen ze zelf het
transport en bezitten ze ook een eigen
warehouse, waar ze voorraad houden.

Arbeidscapaciteit
Binnen de sprinklertechniek vindt er een
strijd om vakbekwaam personeel plaats.
Om in de behoefte aan capaciteit te
kunnen voorzien is een grote instroom van
nieuwe medewerkers noodzakelijk.
De instroom van nieuw talent, rechtstreeks
vanaf school óf zij-instromers, die het
sprinklerwerk eigen willen maken, is al
jaren te laag. VST lukt het om op een
unieke wijze personeel te binden, op te
leiden én continue uit te dagen.

Unieke werkomgeving
Werken bij VST betekent werken in een
innovatieve en prestatiegerichte omgeving,
waarbij het continue willen verbeteren de
basis vormt voor de groei van de
organisatie en zijn medewerkers. Vanuit
de organisatie is een duidelijk doel gesteld:
het marktleiderschap in Europa. Onbewust
heeft VST hiermee een topsportmentaliteit
gecreëerd.
Bij de bouw van de sprinklerfabriek en het
bijbehorende kantoor is hier rekening mee
gehouden. Zo huisvest het nieuwe
onderkomen een sportschool, is er een
voetbalveld op het dak, heeft men
ontspanningsruimtes gecreëerd en stelt
men een kok en voedingsassistent
beschikbaar. Alles wat nodig is om tot een
optimale prestatie te komen, is aanwezig.
Bij VST vinden ze het belang van het team

belangrijker dan het individueel belang.
Samen hobbels nemen, samen leren,
samen pijn hebben, samen groeien en
samen winnen. Het zit diepgeworteld in
het DNA van VST. Doordat doelen
glashelder zijn geformuleerd, zijn de teams
hierdoor in staat om zelfsturend en
autonoom te opereren.

medewerkers ook trainingen gericht op de
ontwikkeling van de teams. Zo krijgen de
teams training van iemand met ervaring
op het gebied van terreurbestrijding of van
een oud marinier, om bijvoorbeeld te leren
hoe je doelgericht blijft werken, ondanks
dat er iets in de planning veranderd.
Verrassend, maar effectief.

Opleidingscentrum

Het unieke aan het opleidingscentrum
van VST is dat men werkt met een
buddysysteem. Ook hier is weer
duidelijk de rode draad zichtbaar:
groeien doen ze met elkaar. En
het voordeel, dat is voor hun
opdrachtgevers. Samen
maken ze Nederland
brandveiliger.

VST bezit ook een eigen opleidingscentrum. Zij faciliteren hiermee niet alleen
de ontwikkeling van hun medewerkers,
maar geven hier ook gelijk het VST-DNA
mee.
Zo bieden ze verschillende traineeships
en cursussen aan. In het trainingscentrum
worden medewerkers onder andere
theoretisch opgeleid en klaargestoomd
voor de verschillende examens, zoals
bijvoorbeeld de VSI-A, VSI-B en VSI-C.
Daarnaast worden medewerkers ook
praktisch opgeleid en kunnen ze sleutelen
aan verschillende proefopstellingen.
Naast verschillende cursussen gericht
op persoonlijke ontwikkeling krijgen de
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Geen energielabel C?
Dan dreigt sluiting van kantoor
Wat is een
energielabel?

Grote kantoren moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C

hebben. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voldoet
meer dan de helft van de kantoorpanden nog niet aan die eis. Als de
kantoren over enkele maanden geen hoger label hebben, dreigt de sluiting
van het pand. Hoog tijd voor verandering, vinden energie-experts.
“Energielabel C is niet moeilijk om te halen en het levert een bedrijf meteen
al winst op”, zegt hoogleraar Piet Eichholtz.
56 procent scoort te laag
Het energielabel geldt voor panden van
minimaal honderd vierkante meter, die
geheel als kantoor dienen. De RVO schat
dat daar zo’n 65.000 van zijn. Van de
kantoorpanden scoort 56 procent lager
dan energielabel C of heeft überhaupt nog
geen energielabel. Slechts 44 procent van
de huidige panden voldoet wel aan de eis.
Het energielabel van een kantoor is terug
te vinden op de website EP-online. Wie
nog geen label heeft, kan dit aanvragen via
een energielabeladviseur.

’Niet haalbaar voor 2023’
Volgens Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinancieringen en –beleggingen aan
Maastricht University, is het niet voor alle
kantooreigenaren haalbaar om nu een
inhaalslag te maken en in 2023 aan de
wetgeving voor energielabel C te voldoen.
“In de installatie- en bouwbranche is het
enorm druk. Het is niet realistisch om zo’n
groot deel van de Nederlandse kantoren
te moeten verduurzamen in slechts enkele
maanden.”
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De drukte in deze branche was vanwege
corona en de ontwikkelingen in Oekraïne
niet te voorzien, maar volgens Eichholtz
is dat niet de enige reden dat kantooreigenaren in de knoei komen. De
hoogleraar vindt dat ‘ondernemers hun
huiswerk niet hebben gedaan’. “Deze
maatregel is al sinds 2016 bekend.
Ondernemers hebben tijd genoeg gehad
om daarop in te spelen en te verduurzamen.” Eichholtz vindt dan ook niet dat
er verzachtende omstandig-heden moeten
komen, hoopt dat de overheid voet bij
stuk houdt en daadwerkelijk de gebouwen
sluit als ze begin 2023 niet voldoen aan
energielabel C.
En dat gebeurt ook, vertelt Margot van
Nistelrooij, woordvoerder van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. “De energielabel C
verplichting is een harde maatregel waar
alle daaronder vallende kantoorgebouwen
aan moeten voldoen.” Gemeenten, en in
sommige gevallen provincies, gaan dit
handhaven. In eerste instantie leggen

Het energielabel van een
gebouw heeft te maken met
het energieverbruik van het pand.
Aan de hand van het label, oplopend
van G (rood, zeer onzuinig) tot A++++
(groen, zeer zuinig), is in een
oogopslag te zien hoe energiezuinig
een pand is in vergelijking met
soortgelijke gebouwen.
Een energiezuinig kantoor heeft
bijvoorbeeld goede isolatie,
energiezuinige ventilatie,
zonnepanelen, ledverlichting en
wordt op een duurzame manier
verwarmd. Voor energielabel C mag
je per jaar maximaal 225 KWh
fossiele energie per vierkante
meter gebruiken.

zij een dwangsom op als een eigenaar of
gebruiker van een kantoorgebouw niet
voldoet aan de verplichting, vertelt Van
Nistelrooij. “Mocht een kantooreigenaar of
gebruiker na de dwangsom nog steeds niet
voldoen aan de verplichting, dan kan het
gebruik als kantoor worden verboden en
het kantoor daarmee worden gesloten.”
De RVO ontwikkelde een tool waarmee
gemeenten kunnen zien welke kantoren
nog niet voldoen aan de verplichting.
“Zo kan gericht toezicht plaatsvinden”, vult
RVO-woordvoerder Marcus Polman aan.

Duurzame oplossingen
Het ene kantoorpand is al met een
simpele aanpassing geholpen, bij een
ander gebouw zijn meerdere verduurzamingen nodig om te voldoen aan
energielabel C. Het is maatwerk, vertelt
Remco van Egmond, adviseur energielabels
bij Hoppenbrouwers Techniek. “Het kan zo
zijn dat een bedrijf geholpen is met een
x-aantal zonnepanelen, maar er zijn veel
meer oplossingen.” Hij somt op: “Denk maar
eens aan ledverlichting, een warmtepomp,

HR++ glas en isolatie van muren, daken,
gevels en deuren.” Om een indruk te
krijgen welke verduurzamingen voor een
specifiek bedrijf relevant zijn, riep de Rijksoverheid een online tool in het leven.

Harder werken,
minder ziek
Het verduurzamen van
het kantoor heeft ook een voordeel
voor werkgever en werknemers.
Personeel werkt namelijk harder
en is minder vaak ziek in een
duurzaam gebouw.
Daardoor stijgt de productiviteit
met tien tot vijftien procent en
daalt het ziekteverzuim met 1,5 tot
2,5 procent, volgens onderzoek
van het Dutch Green Builing Council,
een organisatie die zich inzet
voor een toekomstbestendigere
omgeving.

Bedrijven die bij Van Egmond aankloppen,
krijgen het advies om al richting een
energielabel B of A te investeren. “Want
als je op het randje van energielabel C zit,
is er een kans dat je binnen enkele jaren
weer moet verduurzamen. Dan blijf je
verbouwen en klussen.” Hoogleraar
Eichholtz is het hiermee eens. “Het
klimaatakkoord speelt een grote rol de
komende jaren. Overheid en bedrijven
worden steeds ambitieuzer in het
verduurzamen. De regels vanuit de politiek
worden strenger. Hoe beter je daar zelf
op anticipeert, hoe beter het kantoorpand
in de markt staat.”
Volgens Wouter Hendrickx, programmamanager duurzaam ondernemen bij
Hoppenbrouwers Techniek, denken
kantooreigenaren nog te vaak ‘dat hun
pand toch niet het verschil maakt in een
groenere toekomst’. “Dat is kortetermijndenken, want iedere duurzame investering
telt. Dat model is houdbaar, het gebruiken
van fossiele brandstof niet.” Hij ziet een
energielabel als een onderdeel van
het proces om energieneutraal te
ondernemen. “Het dwingt een organisatie
om het verbruik onder de loep te nemen.”

Investering terugverdienen
Bedrijven hebben profijt van de verplichte
verduurzaming, blijkt uit onderzoek van
het Economisch Instituut voor de Bouw.
In dat rapport staat dat een derde van
de investeringskosten binnen afzienbare
tijd zijn terugverdiend. Om het bedrijfsleven een indruk te geven van mogelijke
investeringen, deelde de RVO de Erkende
Maatregelenlijsten energiebesparing (EML).
Hierop staan duurzame investeringen voor
het bedrijfsleven met een terugverdientijd
van vijf jaar.
Hendrickx en Eichholtz zien het verduurzamen van kantoren als een verdienmodel.
“Wie investeert in bijvoorbeeld zonnepanelen, betaalt vervolgens niet of
nauwelijks energie”, vertelt Hendrickx. De
hoogleraar vult aan: “Duurzame gebouwen
zijn ook meer waard. Voor huurpanden kan
bijvoorbeeld meer huur gevraagd worden.
Kortom: het levert meer op.”
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IJsselveld 3 • Montfoort

Staalbouwconstructies met

Zicht op de Hollandsche IJssel
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Tekst: Frank Thooft/Rogér van Domburg
Foto’s: Remco Ruimtebouw

esthetisch gevelbeeld

De twee gebouwen vormen
samen met het buitenterrein
één harmonieus geheel.
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IJsselveld 3 • Montfoort

Er is gekozen voor een gecombineerd gevelbeeld
van warm koper en industrieel grijs.

B

edrijventerrein IJsselveld in Montfoort is bijna compleet. Op de laatste twee vrije kavels realiseert Remco
Ruimtebouw twee nieuwe bedrijfshallen met kantoor. Samen met opdrachtgever Over-IJssel 1882 Investments B.V.
koos de staalbouwer voor een gecombineerd gevelbeeld van warm koper en industrieel grijs. Een representatief
sluitstuk langs de Hollandsche IJssel.
Veel bedrijventerreinen staan er vol mee:
uniforme gebouwen waarin het kantoor en
de bedrijfshal een identieke
gevelbehandeling hebben gekregen en in
elkaar overvloeien. Ook het
bedrijventerrein in het Utrechtse
Montfoort kent meerdere voorbeelden van
zo’n ‘all-in-one’ oplossing. Maar niet in de
uiterste hoek waar de Hollandsche IJssel
en de N228 elkaar kruisen. Hier aan de
Waardsedijk Oost pakt Remco Ruimtebouw
het anders aan.
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Harmonieus duo
Het project omvat twee gebouwen of
bedrijfsunits, elk bestaande uit een
kantoorruimte over twee bouwlagen met
een achterliggende bedrijfshal. De twee
gebouwen verschillen in grootte en
beslaan in totaal ruim 2.550 m² bvo,
respectievelijk 465 m² kantoorruimte en
2.050 m² bedrijfsruimte. Bij het grote
gebouw, dat met haar entree richting
de rivier is gepositioneerd, omklemt de
uitkragende kantoorpui vrijwel de gehele

gevel. Het kleinere gebouw, dat erachter
ligt, heeft daarentegen een bescheidener
kantoordeel dat met zijn hoekligging juist
door de bedrijfshal wordt ingeklemd.
Samen met het buitenterrein van circa
2.250 m² vormen ze één harmonieus
geheel.

Traditionele staalbouw
Remco Ruimtebouw uit Nieuwkuijk levert,
als onderdeel van het Cluster
Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong

Montfoort • IJsselveld 3

De gebouwen worden opgetrokken
in traditionele staalbouw.

Groep, de twee gebouwen in het derde
kwartaal van 2022 turn-key op. “Wij
verzorgen alles, van het aanvragen van de
vergunningen en het ontwerp tot en met
de inrichting van het buitenterrein”, zegt
projectcoördinator Arne van Harten. Alleen
het installatiewerk niet, die doet de
opdrachtgever, als e-installateur, in dit
geval zelf. De gebouwen worden
opgetrokken in traditionele staalbouw, iets
wat volgens hem steeds vaker voorkomt.
“Voor grotere overspanningen, vanaf zo’n
20 meter, opereren we doorgaans als
systeembouwer met ons eigen
bouwconcept. Dat was hier niet nodig.”

gestorte monolithische betonvloer,
omringd door een borstwering met
daarboven sandwichpanelen. De
verdiepingsvloeren voert men
overwegend uit als kanaalplaatvloeren en
als ruimtescheiding past men voornamelijk
metal stud wanden toe. Alleen de
scheidingsmuren tussen de kantoorruimte
en de bedrijfshal zijn, vanwege de
RC-waarde, met sandwichpanelen
opgebouwd. Voor de dakconstructie
tenslotte is gekozen voor een warm dak,
waarbij de isolatie aan de bovenzijde van
de staalplaten is aangebracht en met EPDM
dakbedekking beschermd.

Eenvoudige opbouw

Esthetisch gevelbeeld

De stalen draagconstructie staat op een
onderheide fundering met een in het werk

Meest bijzonder vindt Van Harten de
esthetische uitstraling van het grote

gebouw. Voor beide functies, kantoor
en bedrijfshal, ontwierp de architect van
Remco Ruimtebouw een ander gevelbeeld.
De bedrijfshal heeft met zijn lichtgrijze
sandwichpanelen een strakke en
industriële uitstraling en een merendeels
gesloten gevelbeeld. Voor de kantoorruimte met entree daarentegen is een
expressieve gevel ontworpen met
koperbruine sandwichpanelen die sterk
contrasteren met een zwarte aluminium
omkadering. Om voldoende lichtinval voor
het kantoor te garanderen, wordt de
sandwichbeplating afgewisseld met verdiepingshoge glaspuien. Die bieden tevens
zicht op de Hollandsche IJssel en op de
passanten, die zich over het niet-stereotype bedrijfsgebouw kunnen verbazen.
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Efficiënte afvoer van
hemelwater
Op de drie nieuwe bedrijfspanden op het IJsselveld
in Montfoort heeft Sanitair-Installatie
Hoogendoorn uit Woerden Pluvia systemen
aangebracht om op efficiënte en veilige wijze het
hemelwater af te kunnen voeren.
“Met een Pluvia systeem wordt het aanwezige
water op een plat dak snel afgezogen”, vertelt
projectleider Robert Heuzen. “Bij normale regenval
functioneert het Pluvia systeem als een normaal,
vrijverval systeem. Zodra de drijfhoogte op het dak
circa drie centimeter is, verhindert de daktrechter
dat er lucht wordt aangezogen in het systeem.

Kom werken bij Hoogendoorn,
we zijn altijd op zoek naar
echte vakmensen.
Join the family! Neem contact met ons op via
info@hoogendoornbv.nl

Hierdoor lopen de verzamel- en standleiding
langzaam vol water. Zodra de leiding helemaal is

LEIDING AAN WATER

gevuld met water, ontstaat er een onderdruk.
Vanwege de onderdruk wordt het systeem snel
leeggezogen door de hemelwaterleidingen en
via ontlastputten afgevoerd naar het riool. Met
een Pluvia systeem kun je met kleinere diameters
werken, wat bouwtechnisch prettiger werkt. En de
juiste wijze van water afvoeren is gegarandeerd,
wat er ook gebeurt.
We ontwerpen deze systemen met behulp van Revit
3D, zodat je exact ziet hoeveel materiaal je moet
hebben. Op deze manier kunnen we ook voortijdig
clashes voorkomen met andere disciplines. We
prefabriceren en monteren het snel en efficiënt ter
plaatsen.”
Hoogendoorn, dat al ruim 90 jaar bestaat, is onder
meer bekend van de Amsterdam ArenA, het nieuwe
Hotel Ahoy in Rotterdam en de Mall of the
Netherlands in Leidschendam. Heuzen: “Wij zeggen
altijd: we geven leiding aan water.”
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Opdrachtgever
Over-IJssel 1882 Investment BV, Montfoort
Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw, Nieuwkuijk
Gevels
Cladding Partners, Oosterhout
Aluminium kozijnen
Portalume Systemen BV, Kwintsheul
Installateur
Sanitair-Installatie Hoogendoorn BV, Woerden
Grondwerk
Alex Helmer BV, Breda
Funderingspalen
Lodewikus Beton BV, Nieukoop
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Deeko BV, Harmelen
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SYSTEEMBOUW
IN STAAL
UW BOUWPARTNER IN
BINNEN- ÉN BUITENLAND!
Bouwplannen? Met het bouwsysteem van
Remco Ruimtebouw bent u verzekerd van een
hoogwaardige kwaliteit en een snelle bouwtijd!
Een distributiecentrum van 20.000 m² in Vianen,
een megastore op Aruba, een kantoor met coffee
experience center in Zwijndrecht… Met meer dan
5.000 panden ‘op de teller’ hebben we de meest
uiteenlopende bedrijfspanden opgeleverd.
In Nederland, maar ook ver daarbuiten.
Elk project een eigen verhaal, maar allemaal met
hetzelfde ingrediënt: staal.

Systeembouw
Turn-key
Nationaal en internationaal

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

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK

WWW.REMCO.NL
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Circulariteit is prioritair thema
bij bouw InVesta Expertise Center
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Foto’s: Kiona in ‘t Veld

Bij de bouw wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van
herbruikbare materialen.
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Voor de bouwvak wordt er opgeleverd

N

iet alleen worden er straks pilot- en demonstratieprojecten voor nieuwe technologieën voor de productie
van groen gas, waterstof en andere duurzame energiedragers in het nieuwe InVesta Expertise Center in Alkmaar
uitgevoerd: ook bij de bouw van het opvallende pand zelf is circulariteit een belangrijk thema geweest.
De binnenkozijnen en binnendeuren
komen bijvoorbeeld allemaal uit een
bestaand gebouw, het Spaarne Ziekenhuis
in dit geval. “Het was soms flink zoeken”,
zegt projectleider Bob de Boer van Tervoort
Egmond. “Maar het was de moeite waard
en we hebben veel gebruikte materialen
van elders kunnen hergebruiken tijdens de
bouw.” C.A. de Groot heeft de deuren en
binnenkozijnen uit de oude ziekenhuisvleu-

gel verwijderd zodat ze in het nieuwe pand
van InVesta weer konden worden
hergebruikt. En de opvallende gevels die
je aan de buitenkant ziet, heeft eenzelfde
verhaal. “Dat zijn oorspronkelijke delen die
de Heren van Demonteren i.s.m. Bakker
Bouwen en Wonen uit een bestaand pand
konden oogsten, zoals dat heet. Die zijn
daarna bewerkt, gedroogd en geschilderd,
zodat je nu dit eindresultaat hebt. En

tegelijkertijd zie je ook de bestaande
structuur, waardoor het gebouw ook van
buiten die circulaire uitstraling heeft.”

Hergebruik en herbestemming
Ook het stijl- en regelwerk van de
binnenwanden en voorzetwanden zijn
circulair. De eerste laag gips is eveneens
elders gebruikt, terwijl de tweede laag gips
natuurlijk weer nieuw en strak is. Voor
het beton van het fundament is eveneens
circulariteit toegepast, waar mogelijk. “Als
het kon hebben we betongranulaat
toegepast.” Wie straks de brede trap
opgaat naar de eerste verdieping: daar
geldt hetzelfde, deze trap is ook voor een
deel hergebruikt. “We hebben een trap
uit een gebouw in Lisse gebruikt; die bleef
over na de sloop van dat pand. De treden
en stootboorden zijn iets verzaagd om ze
passend te maken, maar het grootste deel
van de eikenhouten trap heeft dus ook
weer een herbestemming gevonden.”

Strakke planning
Ondanks het feit dat de zoektocht naar
deze en andere herbruikbare materialen
soms wat tijd in beslag nam, is de planning
dat er voor de bouwvak wordt opgeleverd,
zoals vorig jaar bij de start gepland. “Dat is
het mooie van dit vak. Je kunt er al je
creativiteit en vindingrijkheid in kwijt
en tegelijkertijd ben je met een strakke
planning bezig om een mooi gebouw te
realiseren.”

Kenmerkend voor het pand is het deels
schuinoplopende dak.
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De buitengevel springt in het oog door
de toepassing van een fijne damwand

Als het moeilijk wordt
schakelen ze Reno in
Het deels schuin oplopende dak dat het nieuwe
InVesta Expertise Center in Alkmaar kenmerkt, en
de hoge eisen aan de binnenwanden die gesteld
waren, vereisen een dak- en wandspecialist die veel
ervaring heeft in dit soort moeilijke klussen. Dat
werd Reno Projecten, ook uit Alkmaar.
Directeur Cees Heegstra: “We gaan dit soort
uitdagingen graag aan. Geluidswerend, rond, solar,
alles wat ingewikkeld is doen we. Voor InVesta
hebben we voor het staaldak van 600 m² een
geperforeerd dak gemonteerd, zodat de nagalm
geminimaliseerd wordt. Dat geperforeerde zie je
ook terug in de binnendozen waar we de beplating
voor geleverd en gemonteerd hebben, dat omvat
700 m². De buitengevel springt erg in het oog door
de toepassing van een fijne damwand in de kleur
Seren Copper, wat het gebouw extra cachet geeft.

‘We gaan dit soort
uitdagingen graag aan’
Verder hebben we ook nog een 80 mm sandwich
binnenplaat geplaatst van 150 m². Voorts hebben
we als voorbereiding op de afwerking voor de
houten gevel en zonnepanelen speciale
waterkerende folie aangebracht en regelwerk
aangebracht. Al met al een mooie klus waar we

Specialist op het gebied van dak- en wandbekleding

onze tanden graag in gezet hebben.”

Reno Projecten is een gerenommeerde naam in de bouwwereld

Otterkoog 6 | 1822 BW Alkmaar | www.reno.nl
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Samenwerken in
duurzaamheid
“Dit gebouw levert meer energie op dan het
verbruikt”, zegt Cees Groot. Hij is met zijn bureau
Groot Ecobouw bv, gespecialiseerd in circulair,
duurzaam, ecologisch en energieneutraal
bouwen, nauw betrokken bij voorbereidingen van
het InVesta Expertise Center in Alkmaar, dat deze
zomer opgeleverd wordt.
“We hebben in de voorbereidingen o.a. het
programma van eisen en de technische

Groot Ecobouw uit Egmond aan den Hoef is dè
expert op het gebied van duurzaam, ecologisch
en energieneutraal bouwen.
Duurzame gebiedsontwikkeling, duurzame energie,
Netcongestie en circulair bouwen behoren tot de expertise
van Groot Ecobouw BV. Al meer dan 15 jaar is
senior-adviseur Cees Groot dè partner voor gemeentes,
woningcorporaties en ondernemers.

berekeningen gemaakt waardoor de aanvraag van
subsidies via het Europese project Pocitif mogelijk
werd. Daarbij hebben we nauw samengewerkt met
InVesta en bedrijven zoals Tervoort, Wesselingh
Installaties BV, Klaver, BEplus, Sunconnect, NEC en
Indutecc die bij de bouw zijn ingeschakeld.

Lamoraalweg 82 | 1934 CD Egmond aan den Hoef
cees@grootecobouw.nl | 06-28998350

Dat kenmerkt de opzet van InVesta ook:
samenwerken aan duurzaamheid en innovatie.
Denk aan waterstofbrandstofcellen, maar ook aan
het hergebruik van circulaire bouwmaterialen en
innovatieve PVT panelen voor de verwarming met
warmtepompen.
Doordat we exact konden berekenen hoeveel
energie er nodig was kon het vermogen van de
zonnepanelen en warmtepomp goed worden
berekend. Ook hebben we een buffervat
toegevoegd om in de toekomst waterstof in te
kunnen zetten. Met de zonnepanelen en de batterij
kunnen straks tevens elektrische auto’s met zelf
opgewekte energie worden laden. Het gebouw
heeft hierdoor een uitstekende BENG-score. Ook
wordt in opdracht van de gemeente onderzocht of
met een grote batterij en een Smart Grid systeem
energie aan nieuwe bedrijven kan worden geleverd
om het netcongestieprobleem op te lossen.”
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Het gebouw heeft een uitstekende BENG-score.
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Het DC-netwerk
maakt het bijzonder
Het elektrotechnische installatiewerk aan het
InVesta Expertise Center in Alkmaar is aangelegd
door de Klaver Giant Groep. Bijzonder daarbij is dat
er door het toepassen van batterijen door de
zonnepanelen opgewekte eigen stroom gebruikt
kan worden.
Projectleider Remco Huisman: “De DC installatie
gaan we binnenkort aanleggen. Dit houdt in dat de
opgewekte stroom van de zonnepalen wordt
opgeslagen in batterijen zodat het pand op zijn
eigen stroom kan draaien. Verder hebben we al
aangelegd licht- en krachtinstallaties, nood en
verlichting, aarding en bliksembeveiliging,
branddetectie, data-installatie, MIVA, laadpalen,
terreinverlichting en diverse sturingen. De reeds
aangebrachte verlichting in en om het pand is
duurzame ledverlichting, zo is de hal in drie
stappen te schakelen zodat deze niet geheel aan
hoeft als je er maar even iets moet pakken. De
kantoren en buitenverlichting werken middels
sensoren, de buitenverlichting bestaat uit
lantaarnpalen zodat er in de toekomst uitgebreid
kan worden. In de hal zijn op een aantal plekken
aansluitkasten voor test / proefopstellingen gemaakt inclusief data aansluitingen.”

Elektrotechniek - Klimaattechniek - ICT
Beveiliging - Datatechniek - Infratechniek
Zonne-energie - Gebouwautomatisering
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Persbericht
Vloeiende vloerovergangen
Een aangename oplossing voor mens en materieel

Bijna iedere vloer heeft van de ene naar de andere ruimte, of bij een heel groot

vloeroppervlak, een dilatatievoeg. Deze vloervoeg geeft de noodzakelijke ruimte voor
krimp en uitzet. Traditionele vloervoegen gaan na verloop van tijd door intensieve
en zware belasting helaas toch ‘scheurvorming’ vertonen: langs de randen brokkelen
kleine stukjes langzaam af. Door de Flexjoint, een vloeiende vloerovergang zonder
zaagsnede of profiel, kan dit veelvoorkomende probleem duurzaam worden opgelost.

DR Flexjoint, onderdeel van de Ruys Groep,
heeft unieke materialen met een speciale
uithardingsmethode gecombineerd,
waardoor het mogelijk wordt om een
naadloze, vloeiende vloerovergang te
realiseren binnen 1 dag. De materialen zijn
uitermate flexibel, waardoor ze de krimp
en uitzetting van de aangrenzende
vloerdelen kunnen opvangen als ook het
wisselen tussen de vloerdelen. Tegelijkertijd is de Flexjoint bestand tegen
intensieve, zware belasting. Bovendien
absorbeert de vloerovergang geluid en
trillingen, is warmte- en weersbestendig
én vloeistofdicht.

De vloeiende vloerovergang van DR
Flexjoint zorgt er voor dat iedereen zonder
‘hobbel’ over de vloer kan rijden. Zeker op
plaatsen waar palletwagens en
vorkheftrucks veelvuldig heen en weer
moeten. Doordat een DR Flexjoint
vloerovergang mechanische trillingen
minimaliseert, voorkomt dit rugklachten
bij heftruckchauffeurs, wordt het risico op
beschadigde of afgevallen lading
gereduceerd en is er minder onderhoud
aan de interne transportmiddelen nodig.
Ook in parkeergarages en andere
industrieën zoals de verwerking van
levensmiddelen, is de DR Flexjoint de juiste

DR Flexjoint is onderdeel van de Ruys Groep

oplossing. Door de unieke samenstelling
van het materiaal kunnen microorganismen niet aan de vloerovergang
hechten, waardoor de Flexjoint hygiënisch
en voedselveilig is.
De vloeiende vloerovergang is binnen een
werkdag te maken. Onder normale
omstandigheden is de vloerovergang 1 uur
na de laatste arbeidsgang alweer
gebruiksklaar. Een vloeroplossing met
minimale downtime!
Meer informatie op www.dr-flexjoint.nl.

DR Flexjoint B.V.
Transportlaan 25
6163 CX Geleen (NL)
+31 (0)43 8200 391
info@ruysgroep.nl
www.dr-flexjoint.nl
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Hercuton mengt zich
in de bloemen
Nieuwbouw Marginpar verrijst in Aalsmeer
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De nieuwbouw wordt
rechtstreeks aangesloten op
de productstraat van Royal
FloraHolland.
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‘Het is een intensief traject maar met een
wat ons betreft geweldig eindresultaat’

R

oyal FloraHolland is gestart met de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost. Marginpar, lid van de coöperatie, is
de eerste huurder van diverse nog te bouwen bedrijfsruimten op het terrein direct naast het centrumgebouw.
Aannemersbedrijf Hercuton is sinds november 2021 bezig met de realisatie van de nieuwe huisvesting van
Marginpar.
Kweker en importeur Marginpar,
momenteel nog gehuisvest aan de andere
kant van de N201, brengt al tientallen
jaren zomerbloemen vanuit Afrika naar de
marktplaats van Royal FloraHolland. “Het
bespaart aanzienlijk veel vervoerskosten
als Marginpar op hetzelfde terrein zit”,
vertellen Jack van den Broek en Sander
Robbe, respectievelijk commercieel
manager en planontwikkelaar bij Hercuton.
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“De nieuwbouw wordt dan ook rechtstreeks aangesloten op de productstraat
van Royal FloraHolland.” Het blijft hier
niet bij want Royal FloraHolland gaat de
komende tijd in totaal een terrein van circa
135.000 m² ontwikkelen.

Van eindgebruiker naar huurder van de
investeerder
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat

Marginpar opdrachtgever en eigenaar zou
zijn van de nieuwbouw. “In eerste instantie
is het definitief ontwerp dan ook samen
met hen opgesteld”, aldus Van den Broek.
“Toen we op het punt stonden om de
omgevingsvergunningen in te dienen - in
mei 2021 - werd duidelijk dat Royal
FloraHolland als investeerder ging
fungeren en dat Marginpar het pand van
hen zou huren. De daaropvolgende

Aalsmeer • Marginpar (Royal FloraHolland)

Op de eerste en tweede verdieping komen
diverse kantoor- en testfaciliteiten.

maanden heeft veelvuldig overleg
plaatsgevonden met Royal FloraHolland in
de persoon van Martijn Vis,
programmamanager, en Madeleine Schure,
hoofd vastgoedontwikkeling en aan- en
verkoop, en Roy Koster, bouwadviseur bij
Marginpar, om het ontwerp op specifieke
punten aan te passen.” Robbe vult aan:
“Zo moesten we rekening houden met het
door hen vastgestelde beeldkwaliteitsplan.
Uiteindelijk wordt het één groot gebouw
waar verschillende huurders in zitten, dus
ook de afmetingen voor de nieuwbouw van
Marginpar lagen feitelijk al vast. Daarnaast
moesten de vloeren bijvoorbeeld worden
verzwaard zodat het pand in de toekomst
eventueel kan worden geëxploiteerd als
één groot distributiecentrum. Een intensief
traject dus, maar met een wat ons betreft
geweldig eindresultaat.”

Logistieke processen centraal
De nieuwe huisvesting is ingesteld op
beheersing van de cool chain, een must
omdat de bloemen zo lang mogelijk
gekoeld moeten blijven voor de
daadwerkelijke verkoop. Robbe: “Op de
begane grond komt dan ook een koelcel

De nieuwe huisvesting is ingesteld
op beheersing van de cool chain.
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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
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Alle complimenten voor onze vakmensen’

Hercuton schakelde vaste partner

achterwanden. De breedplaatvloeren

het hijsen als tijdens het eindgebruik

Preco in om de engineering, productie

zijn op verzoek van de klant zo

heel te blijven.”

en levering van verschillende prefab

ontwikkeld dat ze later altijd nog extra

betonnen elementen te verzorgen. “We

laaddocks toe kunnen voegen.”

kunnen in dit project de veelzijdigheid
van ons bedrijf laten zien”, vertelt
projectleider Sven Janssen.
Preco leverde onder andere circa 500
m² aan massieve en geïsoleerde
wanden, evenals circa 1.400 m² aan
kanaalplaatvloeren. “Daarnaast hebben
we ook nog een complete laadkuil met
P- en T-elementen ter plaatse van de
laaddocks, breedplaatvloeren en

Diversiteit én maatwerk
“Preco heeft er bewust voor gekozen om

Technisch hoogstandje

als totaalaanbieder in beton de markt

Bijzonder is verder de trap van circa

op te gaan. We kunnen in principe alles

zeven meter lang, inclusief tussen-

leveren, van a tot z. Tegelijkertijd

bordes van 60 cm (voorzien van antislip

onderscheiden we ons door niet alleen

motief). Deze heeft een gewicht van

te gaan voor standaardoplossingen

circa vijf ton. “Nadat de hoofdvormen

maar ook maatwerk te leveren. Dit

bekend waren, was het aan ons om

project is daar een goed voorbeeld van.

ervoor te zorgen dat de trap constructief

We zijn er trots op dat we de

gezien goed in elkaar zit. De

vakmensen in huis hebben die deze

elementen dienen immers zowel tijdens

diversiteit aan werkzaamheden aan
kunnen. Alle complimenten voor wat ze
bij Marginpar hebben gerealiseerd.”
Continu verbeteren
De samenwerking met Hercuton, die
zelf de montage ter plekke voor zijn
rekening nam, is zoals altijd prima
verlopen. “We weten wat we van elkaar
kunnen verwachten, daardoor zijn we in
staat om de samenwerking continu te
verbeteren.”
Eigen betonfabriek
Sinds 2019 is Preco gevestigd in een
nieuwe betonfabriek op de Ecofactorij
in Apeldoorn. Deze productielocatie is
uitgerust met de modernste technieken
en een ultramoderne betoncentrale.
Desgewenst kan Preco zowel de
engineering als productie, levering en
montage verzorgen.
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die een derde van de oppervlakte beslaat.
De rest van de begane grond wordt
optimaal ingericht op ondersteuning van
de logistieke processen, dat is leidend
geweest in het ontwerp. Van tevoren zijn
we op de bestaande locatie van Marginpar
gaan kijken om een goed idee te krijgen
wat er nodig is op de werkvloer.” Op de
eerste en tweede verdieping komen
diverse kantoor- en testfaciliteiten.

De uitdagingen
Uitdagingen zijn er genoeg tijdens de

bouw. “Zo gaan wij slechts de basisvoorzieningen treffen van het kantoor, dat
verder door Marginpar zelf wordt ingericht,
naar ontwerp van een interieurarchitect.
Ook de transportbanden en de koelcel
worden door henzelf geplaatst. Daar moet
uiteraard wel afstemming voor
plaatsvinden zodat helder is wie wat doet”,
aldus Robbe. “We bouwen verder
bijvoorbeeld op de erfgrens terwijl de
bebouwing van de buurman er nog niet is.
De wanden fungeren nu dus als
buitenwanden maar moeten straks

Bij het ontwerp van de nieuwbouw
staan de logistieke processen van
Marginpar centraal.

voldoen aan alle eisen, o.a. op het gebied
van brandwerendheid, om dienst te doen
als binnenwanden. Tot nu toe loopt het
allemaal prima dus we hebben er alle
vertrouwen in dat het goed gaat komen!”

We steel
the future!
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Aalsmeer • Marginpar (Royal FloraHolland)

Totaal installateur

‘Een tevreden klant,
daar gaan we voor
als bouwteam’

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

· elektrotechniek
· service & onderhoud
· duurzame technieken

Totaalinstallateur Vink Installatie Groep voorziet de
nieuwbouw van Marginpar van elektrische

vinkinstallatiegroep.nl

wij z
colleogeken
a's!

installaties, klimaatinstallaties (o.a. lucht/water
warmtepomp), WKO-installatie en sanitaire
installaties.
Goede koeling
Goede koeling in de bedrijfshal is voor Marginpar
heel belangrijk. “Om die reden komt er een grote
koelcel in de bedrijfshal”, vertelt projectleider
Sander Goedhart. “Daar leveren wij overigens alleen
twee voedingen voor.” Op het dak komen verder
circa 2.000 zonnepanelen te liggen. “We houden er
rekening mee dat er 1.600 ampère aan
zonnestroom teruggeleverd kan worden aan het
elektriciteitsnet.”

Op het dak komen circa 2.000
zonnepanelen

Leidingwerk
De grootste uitdagingen zitten in de planning en
de tijdige inkoop van materialen. Bij wijze van pilot
heeft Vink specialist Hilti gevraagd om de
montagebeugels die nodig zijn om het leidingwerk
te monteren, tot in detail te verwerken in het 3D
BIM-model. “Dat maakt het installatiewerk dadelijk
een stuk makkelijker. Door dit uit te besteden,
hebben we ook minder handjes nodig op de
werkvloer. Als het goed gaat, hopen we deze
werkwijze te kunnen doortrekken bij andere
projecten.”
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Watervoorziening zonder zorgen
Zonder water geen bouw. Op een bouwplaats is een goede watervoorziening dan ook een must. Dat geldt ook voor de
nieuwbouw van Marginpar. Tankgigant leverde dan ook twee grote watertanks (een voor schoon en een voor vuil water)
en installeerde tevens het bijbehorende leidingwerk ter plaatse. En dat alles direct nadat Hercuton de order had
verstrekt.
“Dat is wel een kracht van Tankgigant”, aldus Joris Ansems en Monique Hoeben, respectievelijk operations manager en
senior accountmanager. “We zijn in staat snel in te springen op de behoefte van de klant, mede dankzij ons gedreven en
goed geschoolde personeel.” De watertanks zijn geproduceerd in eigen fabriek en gemaakt van 100% recyclebaar
materiaal met een lange levensduur. Dankzij een geavanceerd digitaal systeem kan alles op afstand worden gemonitord.
“Dat voorkomt niet alleen onnodige transportbewegingen maar ontlast ook de klant. Als de tank met schoon water bijna
leeg is, wordt hij gevuld, en als de tank met vuil water bijna vol is, wordt hij geleegd.”
Alles uit handen
“Onze voertuigen zijn bovendien uitgerust met een autolaadkraan zodat we zelf kunnen laden en lossen. Hercuton heeft
daar in dit geval verder geen omkijken naar. Wij doen waar wij goed in zijn zodat zij zich kunnen concentreren op datgene waar zij goed in zijn.”
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Opdrachtgever
Royal FloraHolland, Aalsmeer
Adviseur
Aboma BV, Ede
Architect
Hercuton, Nieuwkuijk
Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk
Gevelbeplating
Hardeman Van Harten BV, Lunteren
Staalconstructie
Reijrink Staalconstructies, Hilvarenbeek
Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn
Installateur
Vink Installatiegroep BV, Roelofarendsveen
Betonconstructie
Balvert Betonstaal BV, Nieuwkoop
Kunstof leidingwerk
Dyka BV, Steenwijk
Hekwerk
Heras Mobile Fencing en Security, Best
Rijbaanverlichting
Lokhoff BV, Schijndel
Bouwprogramma
Nieuwbouw Marginpar
Bouwperiode
November 2021 – november 2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 9.000 m2
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Het Groot Handelshuis • Groningen

Doorzagen, berekenen en
weer prachtig opbouwen
Realisatie Het Groot Handelshuis Groningen is vol uitdagingen
IndustrieBouw juni 2022 • 100
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: Bouwbedrijf Kooi BV

Het oude pand van de V&D is
straks mede dankzij de nieuwe
gevel niet meer te herkennen.
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De na-oorlogse architectuur van Het Groot Handelshuis
kenmerkt de tijdsperiode aan de snelle betonbouw

Het gebouw staat midden in het centrum dus al het werk
moet op een hele kleine bouwplaats uitgevoerd worden.
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W

anneer je een gebouw van net na de oorlog doorzaagt om een atrium te realiseren, weet je dat je ook
constructief stevig aan de slag moet. Twee brede openingen op de begane grond voor het bereiken van een nieuwe
fietskelder, maken de uitdaging nog wat groter. Bedenk vervolgens dat al het werk op een hele kleine bouwplaats
uitgevoerd moet worden, omdat het pand hartje stad staat. Welkom bij de projectontwikkeling en realisatie van
Het Groot Handelshuis in Groningen.

Bouwbedrijf Kooi BV uit Appingedam nam,
in opdracht van MWPO, de verbouw van
het oude pand van de voormalige V&D in
het centrum van Groningen op zich. Om
meerdere redenen een opvallend en
uitdagend project waarvoor
Architectenbureau De Zwarte Hond het
ontwerp maakte.

1.500 fietsen
Op de begane grond en eerste
verdieping van het voormalige warenhuis
zijn een stadssupermarkt en een
restaurant gevestigd en daarboven
kantoren. Dat wil niet zeggen dat het een
kwestie was van inrichten en klaar. De
architect koos voor een open uitstraling
met een atrium. Om dat te bereiken, heeft
Kooi het pand van vier verdiepingen
doormidden gezaagd en zo een
noord- en zuidvleugel gerealiseerd.
Hiervoor is de open ruimte waar ooit
roltrappen en daarvoor nog gewone
trappen zaten, gebruikt. Dit had
natuurlijk gevolgen voor de constructie en
het draagvermogen van de vloeren, zodat
deze aangepast moesten worden. In de
kelder van het voormalige warenhuis is
inmiddels een fietsenkelder gerealiseerd
voor 1.500 fietsen. Hiervan wordt al volop
gebruik gemaakt, waardoor het straatbeeld
van de Grote Markt nu al veranderd is. De
nieuwe gevel van Het Groot Handelshuis
draagt daar ook aan bij. Hierin zijn alle
kozijnen eruit gehaald en vervangen door
aluminium kozijnen. De kantoren hebben
binnen eiken kozijnen.
Het pand van vier verdiepingen is doormidden gezaagd om zo een noord- en zuidvleugel te realiseren.

Bouwen op een postzegel
Bouwbedrijf Kooi kreeg geen toestemming
voor een ruime bouwplaats. Dat betekende
dat opslag niet mogelijk was. Alle
materialen worden zoveel mogelijk justin-time geleverd en eventueel op de
vloeren binnen gestald. Projectleider Arend
Wiering: “Het project is om meerdere
redenen bijzonder: de constructieve
uitdaging die ontstond door zowel het
doorzagen als de beide openingen van tien

meter breed in de voor- en
achtergevel voor de fietskelder; de
logistiek, want goedbeschouwd moesten
we werken op een bouwplaats van een
postzegel, en tot slot de verkrijgbaarheid
van materialen. Vooral aan chipgestuurd
installatietechnisch materiaal is niet zo
gemakkelijk te komen. Dat het goed werkt
en goed uitpakt, komt door een open
samenwerking. Het pand is gescand in een

BIM-model, maar met een gebouw van net
na de oorlog, blijven er aandachtspunten.
Het feit dat niemand z’n kaarten voor de
borst houdt en we vanaf het begin open en
transparant werken, met de constructeur,
architect, opdrachtgever en alle andere
betrokkenen, maakt het succesvol en
maakt dat het werkt. Het is een bijzonder
project!’
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Focus op fietsparkeren
Het inrichten van fietsenstallingen gaat over

DUURZAME
FIETSPARKEER
VOORZIENINGEN
Etagerekken

Fietsenstallingen

Fietsenrekken

Fietsoverkappingen

ruimte, gebruiksgemak en veiligheid. “Maar
rekening houden met het gedrag van fietsers is ook
erg belangrijk”, vult Gerben Hofsté van Klaver
Fietsparkeren aan. “Daarom moet je je als
leverancier van fietsparkeersystemen goed
kunnen verplaatsen in zowel de opdrachtgever als
de eindgebruiker.”
In de fietsenkelder van Het Groot Handelshuis in
Groningen plaatste Klaver Fietsparkeren
dubbellaags fietsenrekken voor 1.500 fietsen. Zo’n
250 fietsplaatsen hiervan zijn enkellaags en
kunnen in de toekomst eenvoudig uitgebreid

Het faciliteren van een efficiënte fietsenstalling gaat verder dan het
plaatsen van een fietsenrek. Het parkeren van de fiets vraagt om een
passende oplossing. Wij adviseren u graag in uw specifieke situatie.

iedere situatie een unieke invulling

worden. “Groningen is een fietsminded gemeente
en dat merk je”, aldus Hofsté. “Men weet de fietser
in de stad telkens weer centraal te stellen en

A Weberstraat 5 | 7903 BD Hoogeveen E info@klaverﬁetsparkeren.nl
T 0528 74 52 00

I

www.klaverﬁetsparkeren.nl

ervoor te zorgen dat er goede voorzieningen zijn.”
Kwaliteitsoplossingen
Hoe je een fiets het eenvoudigst en het veiligst
parkeert, is altijd het vertrekpunt bij Klaver.
Gemiddeld worden fietsen steeds duurder en dus
stijgt de vraag naar kwaliteitsoplossingen.
Bijvoorbeeld geen wielklemmen, maar
fietsenrekken met voorvorkondersteuning.
Logistiek proces
Het Groot Handelshuis staat midden in het centrum
van Groningen. “Het logistieke proces is dan ook in
goede samenwerking met aannemer Kooi uit
Appingedam uitgevoerd. Inmiddels wordt de
stalling volop gebruikt door de vele fietsers uit de
stad.”
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De nieuwe fietskelder biedt plaats aan 1.500 fietsen.

Groningen • Het Groot Handelshuis

De architect koos voor een open uitstraling met een atrium.
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De architect koos voor een open uitstraling met een atrium.

‘Het feit dat niemand
z’n kaarten voor de
borst houdt en we
vanaf het begin open
en transparant
werken, maakt dit
een bijzonder
project!’
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Het Groot
Handelshuis staat er
gekleurd op
De voormalige vestiging van V&D in het centrum
van Groningen wordt grondig gerenoveerd. Het
voormalige winkelwarenhuis heeft een lichtschacht
en atrium waar ooit (rol)trappen het beeld
domineerden. Schildersbedrijf Van der Maar BV uit
Groningen neemt de afwerking op zich.
Projectleider Dick Doornkamp: “We zijn zowel
binnen als buiten aan het werk met wandafwerking
en schilderwerk. De kozijnen van de buitengevels
zijn omkaderd met beton. Middels hogedruk
hebben we de oude verflaag verwijderd, waarna de
buitenmuren opnieuw geschilderd worden met ral
9002.
Binnen hebben we de bouwkundige plafonds, die
in het zicht blijven, in kleur gespoten, evenals de
staalconstructie van de liftschacht. De houten
kozijnen van de toiletgroepen zijn in de door de
architect aangegeven kleuren gezet en in de
fietsenkelder zijn de muren van sauswerk voorzien.
Na de bouwvak gaan we aan de slag met de
wandafwerking van de kantoorunits. Een deel ervan
wordt turn-key opgeleverd. De wanden worden
afgewerkt met glasvezel en gesausd. In dit project
is planning belangrijk en wij passen ons zoveel
mogelijk aan Bouwbedrijf Kooi aan. De
staalconstructie moest bijvoorbeeld geschilderd
zijn voordat de glaswanden geplaatst werden.

Opdrachtgever
MWPO, Groningen
Constructeur
Dijkhuis Ingenieurs, Groningen
Technisch adviseur
Nijeboer-Hage, Assen
Architect
Architectenbureau De Zwarte Hond, Rotterdam
Brandveiligheid
Munnik Brandadvies, Kolham
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kooi BV, Appingedam
Schilderwerkzaamheden
Schilderbedrijf van der Maar, Groningen
Fietsenrekken
Klaver Fietsparkeren, Hoogeveen
Glazen binnenwanden
Asser Glas en Verfhandel, Groningen
Dakbedekking
Verheek Daksystemen BV, Winschoten
Fietsgeleidingssystemen
Lo Minck Systemen BV, Lisserbroek
Sandwichpanelen
Metaalbouw TSV, Nieuw Buinen
Bouwprogramma
Verbouw, onderhoud en projectontwikkeling
voormalig V&D warenhuis
Bouwperiode
September 2020 – oktober 2021
Bruto vloeroppervlakte
11.500 m2
Bouwkosten
Circa 12 miljoen euro

Dankzij het werken met ED-controls gaat ook de
oplevering van het werk vlot en efficiënt. Sommige
kantoorunits hebben een oppervlakte van 1.000 m²,
dan is het fijn als je kunt zien waar je nog even aan
de slag moet.”
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DC Panattoni • s-Heerenberg

Supervlakke vloer in
nieuwe DC Panattoni
Snelheid en betrouwbaarheid als prioriteit
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Panattoni

Het distributiecentrum is in
negen maanden gebouwd.
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De ligging aan de A12 vlak bij de Duitse grens
is voor logistieke dienstverleners interessant

H

et nieuwe distributiecentrum (DC) van Panattoni dat Goldbeck afgelopen jaar op het bedrijventerrein
DOCKSNLD, de nieuwe hotspot in ’s Heerenberg, heeft gerealiseerd, beschikt onder meer over een supervlakke
betonvloer conform DIN 15185 van 21.500 m².

Het dak is voorbereid op de plaatsing van zonnepanelen.

IndustrieBouw juni 2022 • 110

s-Heerenberg • DC Panattoni

“Die supervlakke betonvloer is een eis die
we steeds meer horen van opdrachtgevers
die een nieuw distributiecentrum willen
laten bouwen’, aldus projectleider Bart
Putman. “Snelheid en betrouwbaarheid
van het werk in een DC heeft immers hoge
prioriteit. Daarnaast is zo’n vloer ook van
zeer hoge kwaliteit.” De mezzanine op zes
meter hoogte heeft voor extra opslagcapaciteit gezorgd. Goldbeck heeft in
augustus 2021 de opdracht gekregen voor
dit nieuwe distributiecentrum en
realiseerde de bouw binnen negen
maanden.

BREAAM Very Good
Goldbeck vervaardigde de betonnen

kolommen en de stalen dakplaten in haar
eigen fabrieken in Duitsland, waardoor de
bouw van het pand zeer vlot verliep.
“Afgelopen april hebben we het pand
volgens planning opgeleverd.” Bijzonder
detail aan het pand is dat op het dak een
levensgroot logo van Panattoni te zien is.
Daarbij is het dak ook al geheel voorbereid
op de plaatsing van zonnepanelen.
“Zonnepanelen zijn er dus heel eenvoudig
op aan te brengen, als de nieuwe
gebruiker dat zou willen.” Vanzelfsprekend
is het gehele pand all-electric opgeleverd.
In dit tijdperk van ontkoppeling van het
aardgas een must, en voor Goldbeck een
vanzelfsprekendheid. “Het pand zal
binnenkort worden voorzien van een

Het pand beschikt over 21 loading
docks en 161 parkeerplaatsen.

BREEAM Very Good certificering.”

Gunstige ligging
Het nieuwe DC van Panattoni bevat maar
liefst 21 loading docks en 161 parkeerplaatsen. Ook zijn er 35 parkeerplaatsen
voor trucks aangelegd. De ligging aan de
A12 vlak bij de Duitse grens is voor
logistieke dienstverleners een zeer
interessante optie, omdat Duitsland op
steenworp afstand ligt. Ook de Rijn-Waal
binnenvaart containerterminal en het
station Emmerich liggen dichtbij.
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De hal heeft een mezzanine op zes meter
hoogte voor extra opslagcapaciteit.
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Een sterk staaltje van Tiggelovend-Kok
In het nieuwe distributiecentrum van Panattoni in ’s Heerenberg zitten twee bijzondere stalen trappen
van Tiggelovend-Kok Staalconstructies uit Etten.
Patrick Teeuwsen, namens Tiggelovend-Kok: “Het gaat om de hoofdtrap en de trap in de
productieruimte. De hoofdtrap heeft een mooie uitstraling door de gepoedercoate railing met een
geslepen rvs handregel. Verder zorgen de houten treden voor een fraai esthetisch uiterlijk. De trap
in de productieruimte hebben we bewust een industriële look meegegeven zodat hij mooi past in de
omgeving. Wij gaan graag voor bijzondere opdrachten zoals deze.”

‘We verzorgen de statische detailberekeningen,
de engineering, de productie en de montage op
locatie’
Uit de eigen fabriek
De gehele trap komt uit eigen fabricage. Teeuwsen: “We verzorgen de statische detailberekeningen,
de engineering, de productie en de montage op locatie. Dat werkt snel en doeltreffend.” Het is niet de
eerste keer dat Tiggelovend-Kok voor opdrachtgever Goldbeck werkt. “We kennen elkaar en we werken
prettig samen. Je weet wat je aan elkaar hebt.”
De medewerkers als kapitaal
Tiggelovend-Kok bestaat al lang; de
onderneming is in 1959 opgericht. Er werken
zo’n 45 vakmensen aan mooie staalconstructies, solide bordessen, trappen en
balustrades in zowel Nederland als Duitsland,
België en Denemarken. Duurzaamheid is een
belangrijk thema bij Tiggelovend-Kok. De
verreiker wordt bijvoorbeeld op dit moment
voorzien van accu’s, zodat de CO2-uitstoot kan
worden gereduceerd.Niet alleen duurzaamheid is belangrijk, nog veel belangrijker zijn de
medewerkers binnen de organisatie. Daarvoor zijn er in het bedrijf diverse opleidingsmogelijkheden
en diverse doorgroeikansen. Kortom, een sterk staaltje Tiggelovend-Kok.
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DIEHARDS IN DC’S

EXPERT IN ALUMINIUM SYSTEMS VOOR LOGISTIEK VASTGOED

DC Panattoni, s-Heerenberg

BETROKKEN
100% INTAL
OPLOSSINGSGERICHT

Zijn wij de juiste partner voor jou?
Bel of mail naar Harold Mensink
0226 34 15 25 | connect@intal.nl
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CityHub DHL • Zoetermeer

Hercuton bouwt all-electric
CityHubs voor DHL
Bereiken duurzaamheidsambitie weer stap dichterbij
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Hercuton

DHL bouwt de komende
jaren 26 CityHubs aan de
rand van diverse steden.

IndustrieBouw juni 2022 • 117

CityHub DHL • Zoetermeer

Het streven is om de 26 CityHubs in een
periode van circa drie jaar te realiseren

De CityHubs voldoen aan de hoogste BREEAM classificatie, Outstanding.
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P

akketbezorger DHL heeft een grote duurzaamheidsambitie. Het bedrijf wil in 2050 volledig CO2-neutraal
opereren. Om de last mile van het distributieproces te verduurzamen bouwt DHL de komende jaren 26 CityHubs,
kleine distributiecentra, aan de rand van diverse steden, om van daar uit met elektrische voertuigen, pakketten te
bezorgen aan bedrijven en huishoudens. De helft van deze CityHubs zal worden gebouwd door Hercuton. Martin
van Straten is Planontwikkelaar bij het bouwbedrijf uit Nieuwkuijk. Hij vertelt over het project.

“We hebben op dit moment vier van deze
CityHubs in uitvoering”, zegt van Straten.
“In Tilburg en Aalsmeer zijn we aan het
bouwen, Breda en Amsterdam worden op
korte termijn opgeleverd en de CityHub
in Zoetermeer is in april opgeleverd en
onlangs officieel geopend. De volgende
locaties zijn alweer in voorbereiding.” Alle
CityHubs worden gebouwd volgens een
basisprincipe dat DHL zelf heeft laten
ontwikkelen. Dit basisgebouw bestaat uit
een warehouse gedeelte van 1.150 m2 en
een klein kantoor van 100 m2. “Per situatie
wordt het ontwerp van het basisgebouw
aangepast aan het perceel dat DHL heeft
verworven en de overige locatie specifieke
invloeden zoals bijvoorbeeld een
Welstandscommissie. Dat aangepaste
ontwerp vormt voor ons het uitgangspunt
om het pand verder uit te werken. Daarbij
kijken we ook goed naar de specifieke
situatie; wat is de oriëntatie van het
gebouw, hoe zit de routing in elkaar et
cetera. Vervolgens vragen wij voor DHL
de omgevingsvergunning aan, waarna we
gaan bouwen.”

PV-panelen voorzien in energiebehoefte
De CityHubs voldoen aan de hoogste
BREEAM classificatie, Outstanding. De
gehele energiebehoefte voor de gebouwgebonden installaties wordt verzorgd door
PV-panelen op het dak. Een gasaansluiting is er niet. Onder meer
ledverlichting, waterzuinige toiletten en
WKO installaties zorgen voor een zo laag
mogelijk verbruik. Verwarming van het
warehouse geschiedt door elektrische
luchtverwarmers en uiteraard komen er op
het terrein laadpalen voor het elektrische
wagenpark.

Prettige werksfeer
Van Straten is zeer te spreken over de
samenwerking met DHL. “We kennen DHL
inmiddels van de projecten in Zaltbommel
(opgeleverd in 2019) en Dordrecht

(oplevering in 2022). Hierdoor zijn de
lijntjes lekker kort. Ondanks dat de
CityHubs relatief kleine panden zijn die we
realiseren, vormen ze bij elkaar toch een
groot project. Doordat we in het begin alle
ins en outs goed doorgesproken hebben,
zijn we in staat om korte doorlooptijden te
realiseren. Ook DHL heeft een dedicated
team op het project, waardoor iedereen
zeer betrokken is. Die goede onderlinge

afstemming zorgt ook voor een
prettige werksfeer. Doordat we nu
meerdere projecten hebben lopen, komen
wij soms ook tot andere inzichten over
hoe we een project aan moeten vliegen
en welke verbeteringen er doorgevoerd
kunnen worden”. Het streven van DHL is
om de 26 CityHubs in een periode van circa
drie jaar te realiseren.
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Het warehouse in Zoetermeer beslaat 1.150 m2

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
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Vijf essentiële vragen
voor de inrichting en
beveiliging van ieder
logistiek terrein

Adviseur
Polygon Nederland BV, Alphen aan den Rijn
Hoofdaannemer design & build
Hercuton, Nieuwkuijk

1. Ligt mijn waarde binnen of buiten?
2. Ben ik 24/7 open of sluit mijn
bedrijf ’s avonds?

Opdrachtgever
DHL Parcel Benelux, Utrecht

3. Met welke verkeersstromen
heb ik te maken?

Kwaliteitsborging
Seconed BV, Breda
Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn
Hekwerk
Heras Mobile Fencing en Security, Best

5. Met welke wet- en regelgeving
heb ik te maken?
4. Hoeveel logistieke bewegingen
vinden er plaats op mijn terrein?

Weten wat Heras, de expert in transport &
logistiek, voor u kan betekenen? Ga naar
heras.nl/sectoren/transport-logistiek en vraag
een gratis adviesgesprek aan.

Gevelbeplating
Cladding Partners, Oosterhout
Afbouw
Bert Fitters Afbouw BV, Tilburg
Materialen
Groenhart Group BV, Tilburg
Materialen
Pontmeyer, Den Bosch
Infiltratievoorziening
Trewatin BV, Zundert
Bouwperiode
Oktober 2021 - 2024
Bruto vloeroppervlakte
Gemiddeld circa 1.200 m2
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Van der Wel Bouw

Bedrijventerrein Vaanpark
nadert voltooiing in Barendrecht
Duurzaam bedrijfsgebouw voor huurders Metaalwinkel en Royal Trading

Het is een mooi pand op een
goed bereikbare strategische
bedrijfslocatie.
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EEN BETROUWBARE
PARTNER
Wij zijn een regionaal bouwbedrijf
gericht op bedrijven, de
(semi)-overheid en particulieren,
dat op het gebied van nieuwbouw,
verbouw, transformatie en
renovatie grote en kleine
projecten realiseert. Samen met u
werken wij naar het gewenste
eindresultaat.
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Het dak ligt vol met zonnepanelen, waarmee
het gebouw grotendeels zelfvoorzienend is
qua stroomverbruik

V

eel mooie bedrijven hebben zich de afgelopen jaren reeds gevestigd op het moderne Bedrijventerrein
Vaanpark, aan de rand van Barendrecht, pal langs de A29. Van der Wel Bouw uit Barendrecht is nu in opdracht van
Progam Vastgoedontwikkeling bezig met de invulling van het laatste gedeelte van Vaanpark 3. Deze zomer kunnen
Metaalwinkel en Royal Trading hun intrek nemen in een fonkelnieuw duurzaam bedrijfspand met kantoorruimte.
Het complete bedrijventerrein Vaanpark is
opgesplitst in vier gedeelten. Al deze fases
zijn de afgelopen jaren volgens bedrijfsleider Theo Flach al grotendeels afgerond.
Het kavel van ruim 4.200 m² waarop nu de
laatste hand wordt gelegd aan een
bedrijfspand met kantoren van in totaal
zo’n 2.200 m², is dus feitelijk de afronding
van Vaanpark 3. We zijn hier vorig jaar net
voor de bouwvak gestart en de oplevering
staat dit jaar rond de bouwvak gepland.”

Betonwand in het water
Van der Wel Bouw is gespecialiseerd in
utiliteitsbouw en luxe vrijstaande woningbouw. Daarnaast houdt het bouwbedrijf uit
Barendrecht zich bezig met de
ontwikkeling van kleinschalige woningbouwprojecten. “De bouw van dit nieuwe
bedrijfspand is dus echt iets wat bij ons
past. De grootste uitdaging bij dit project
zat in het gedeelte van het bedrijfspand
dat in een watergang is gebouwd.

Daarvoor moest een gedeelte van de
watergang tijdelijk worden drooggelegd
om ons in staat te stellen om een in het
werk gestorte schoonwerk betonwand als
waterkering te realiseren. Dat was best
een huzarenstukje. Het kantoorgedeelte
bestaat grotendeels uit aluminium
vliesgevels, waarvan het langste gedeelte
ook aan de watergang staat. Deze
aluminium vliesgevels met aluminium
zetwerkranden zijn mede een gezichtsbepalend onderdeel van het moderne
bedrijfspand”, aldus Flach.

Duurzaam en functioneel
Ontwikkelaar Progam verhuurt de nieuwe
bedrijfsruimtes met kantoren na
oplevering aan Metaalwinkel en Royal
Trading. Beide bedrijven krijgen een
moderne huisvesting die aan alle normen
en eisen voldoet. “Het dak ligt vol met
zonnepanelen, waarmee het gebouw
grotendeels zelfvoorzienend is qua
stroomverbruik. Een airco-warmtepompinstallatie zorgt voor verwarming en
koeling. Het gebouw is niet aangesloten
op het gasnet. Buiten al die
duurzaamheidsaspecten realiseert
Metaalwinkel in hun nieuwe bedrijfspand
een kraanbaan voor het snel en veilig
verplaatsen van materialen. Metaalwinkel
richt zich op verkoop van materialen,
bewerkingsservice en productontwikkeling
op het gebied van metaal. Royal Trading is
een elektronisch handelsbedrijf. Beide
krijgen een mooi pand op een goed
bereikbare strategische bedrijfslocatie.”
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Funderingen
Vloeren
Montage
Maatwerk

Betonpomp huren?
Neem contact met ons op!

Ons betonwerk
zit als gegoten…

Industrieweg 38 | Zierikzee
info@kosterbetonwerken.nl

betonwerken bv

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

kosterbetonwerken.nl

De bouw van het bedrijfspand vormt
feitelijk de afronding van Vaanpark 3.

Leveren en aanbrengen van complete funderingen
Leveren en aanbrengen werkvloeren
Verzorgen van de wapening
Leveren en aanbrengen kelderwanden
Verzorgen van het bedrijfsvloerontwerp
Leveren, storten en afwerken van de beton
Aanbrengen van slijtlagen en nabehandelingen

3180 AE Rozenburg
Postbus 1201
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Tel: 0181-218912
www.betonbouwwest.com
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BOUWCENTER
ESSELINK

WEET HOE
‘T WERKT

Bouwprofessionals
moeten op leverancier
kunnen bouwen
De bouwsector beleeft uitdagende tijden. Dat komt
niet op de laatste plaats door een tekort aan
grondstoffen, waardoor de levering van
bouwmateriaal en de materiaalkosten onder druk

Betrokken partner in levering van
bouwmaterialen, prefab beton, hout,
plaatmateriaal en tegelwerk.

staan. Bij Bouwcenter Esselink weet men hier
volgens commercieel directeur Geerd Simons in
samenspraak met fabrikanten en aannemers echter
steeds weer een goede modus in te vinden.
Totaalleverancier voor nieuwbouw en verbouw

esselink.nl | Middelharnis, Hardinxveld-Giessendam, Heinenoord, Hellevoetsluis, Vlaardingen, Zierikzee

Naast ruwe bouwmaterialen, prefab
houtskeletbouw, hout- en plaatmateriaal levert
Bouwcenter Esselink een uitgebreid assortiment
badkamers, tegels, deuren, gevelbekleding en
gereedschappen. “Wij leveren zowel aan
particuliere doe-het-zelvers als aan
bouwprofessionals. Zo is Van der Wel Bouw al
vanaf de oprichting één van onze vaste klanten.
Zij klopten ook voor de bouw van een bedrijfspand
ter voltooiing van Bedrijventerrein Vaanpark 3 in
Barendrecht bij ons aan.”
Grote betrokkenheid bij projecten
Om de meerwaarde als leverancier van
bouwmaterialen te onderschrijven, vertelt Simons
dat Bouwcenter Esselink al vaak vanaf de calculatie
bij een project betrokken wordt. “Dat heeft als
voordeel dat we kunnen adviseren en bij opdracht
gelijk door kunnen schakelen naar het maken van
een leveringsplanning. Voor het project Vaanpark 3
hebben wij de kanaalplaatvloeren, prefab
betonwanden en al het hout en plaatmateriaal
geleverd. Tevens verzorgen wij het tegelwerk.”
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Maak je Docks digitaal, slim en efficiënt met DMS,
het digitaal logistiek platform van ASSA ABLOY

assaabloyentrance.nl

Dockingtoewijzing

Proactieve
service

Beveiliging
en controle

Energiebesparing

Een efficiënt logistiek proces en optimale energiebesparing. Dat is waar
het bij ASSA ABLOY’s Docking Management System om draait.
Meer weten? Bezoek assaabloyentrance.nl of mail marketing.nl@assaabloy.com

Industriële deuren zijn veel meer dan een sluitpost
Assa Abloy Entrance Systems is leverancier van industriële deuroplossingen. “Zo leveren wij sectionale overheaddeuren,
snelroldeuren, complete laad- en lossystemen en hele grote deuren voor de zware industrie”, vertelt Product Accountmanager
Wendy Mandiraci.
Voor een bedrijfspand dat hoofdaannemer Van der Wel Bouw ter voltooiing van Bedrijventerrein Vaanpark 3 in Barendrecht
deze zomer oplevert, werd Assa Abloy benaderd voor de levering van een aantal overheaddeuren en brandwerende binnendeuren. “Wij zijn eerst met de projectleider de situatie gaan bekijken en aan de hand daarvan hebben wij ons advies gegeven
en een maatwerk voorstel neergelegd. Zeker qua brandwerendheid en isolatiewaarde zit er veel verschil in de diverse typen
deuren die wij leveren. Dat geldt eveneens voor de kleurstelling en bediening. De meeste industriële deuren die wij leveren
worden elektrisch bediend. Wij werken met interessante serviceovereenkomsten om een lange levensduur te waarborgen.”
Docking Management System
De behoefte van klanten ligt volgens Mandiraci tegenwoordig vaak bij efficiency en energiebesparing. “Vandaar dat Assa Abloy
met een nieuwe digitale oplossing, Docking Management System (DMS) genaamd, op de markt komt. Hierbij worden data van
bijvoorbeeld overheaddeuren en laad- en lossystemen ingezet om deze efficiëntie en energiebesparingen te verwezenlijken.”
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Van Baaren krijgt MFA De Scheg op
tijd klaar ondanks materiaalschaarste

Nieuw onderkomen voor wijkcentrum ’t Buurtnest
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Tekst: Ton van de Laar
Foto’s: Slagen + Koenis Architecten

De nieuwe multifunctionele
accommodatie wordt gebouwd
op de locatie van de oude
sporthal De Scheg.
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De splinternieuwe sporthal.

‘Met hetzelfde team hadden we al een soortgelijk
project gedaan voor de gemeente Uithoorn’

I

n de Uithoornse wijk Zijdelwaard wordt op de locatie van de oude
sporthal De Scheg een nieuwe multifunctionele accommodatie gebouwd,
die dezelfde naam zal krijgen. Behalve een sporthal die geschikt is voor
gymonderwijs en sportwedstrijden komt er ook een nieuw onderkomen
voor wijkcentrum ’t Buurtnest in het pand. Tevens zal er ruimte zijn voor
kinderopvang, dans- en muziekruimten en een sportcafé. Het ontwerp is van
Slangen+Koenis Architecten.
Samen met Slangen+Koenis Architecten,
constructeur WSP en installateur
HoffmanDME was Van Baaren Aannemers
verantwoordelijk voor de bouw van de
nieuwe MFA. Gerco Vonk was voor Van
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Baaren projectleider van het project. “Met
hetzelfde team hadden we al een
soortgelijk project gedaan voor de
gemeente Uithoorn”, vertelt hij, “ook een
multifunctionele accommodatie in de

wijk Thamerdal. Dat was kennelijk goed
bevallen, waardoor we ook deze opdracht
verkregen hebben.”

Circulaire ambitie
Oorspronkelijk was het de bedoeling om in
het kader van circulair bouwen zoveel
mogelijk materialen van de oude sporthal
te hergebruiken. Zo werd onderzocht of de
15 jaar oude stalen vakwerkspanten
zodanig aangepast zouden kunnen w
orden, dat ze zouden voldoen aan de
huidige normen. Vonk: “Dat viel tegen. We
moesten bijvoorbeeld aantonen dat de
lassen destijds aangebracht waren door
een erkende lasser en voldeden aan de

Uithoorn • MFA De Scheg
huidige normen. Dat was niet haalbaar, dus
hebben we in overleg met de
gemeente moeten besluiten om nieuwe
vakwerkspanten te maken.” Wel hebben
we het gesloopte beton als puingranulaat
kunnen hergebruiken voor de tijdelijke
bouwweg. Daarnaast hebben we met het
toepassen van cross laminated timber
(CLT) alsnog invulling kunnen geven aan de
circulaire ambitie.

Staal en CLT
De staalconstructie behelst de sporthal en
de eerste verdieping van het pand. Verder
is de hoofddraagconstructie van
gelamineerd houten liggers, met CLT
vloeren, wanden en daken. Veelal blijft die
houten constructie in het zicht, met name
in de algemene ruimten, het
kinderdagverblijf, de buurtkamer en de
sportkantine. Het geeft het gebouw een
natuurlijke uitstraling. “Dat past ook bij het
duurzame karakter ervan”, zegt Vonk. “Het
wordt een energieneutraal gebouw met
veel zonnepanelen op het dak en
warmtepompen. Een gasaansluiting komt
er niet. Al dat hout dat in het zicht blijft
vergde wel de nodige voorzichtigheid voor
onze mensen tijdens de ruwbouw.”

Prestatie van formaat
De wereldwijde schaarste aan bouwmaterialen was ook bij de bouw van De Scheg voelbaar. Dat het project
desondanks op tijd – zelfs iets voor de geplande datum – opgeleverd gaat worden, is volgens Vonk een prestatie
van formaat. “Alle partijen hebben daaraan meegewerkt”, zegt hij. “De samenwerking binnen het bouwteam met
Slangen+Koenis Architecten en Hoffman DME verliep goed. Ook met de gemeente hebben we steeds op een
constructieve manier kunnen overleg, zonder verwijten over en weer. Maar het grootste compliment verdienen
onze mensen op de bouw. Zonder hun inzet was dit zeker niet gelukt.”
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Ook kinderopvang krijgt een plek in het gebouw.
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CLT elementen als IKEA-pakket
Pvvt, behorend tot het Cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, is gespecialiseerd in afbouw
en interieur, geveltechniek en houtskeletbouw. Voor de nieuwbouw van de multifunctionele accommodatie in
Zijdelwaard verzorgde het bedrijf de montage van de hoofdtrap, de vluchttrappen, de tribunes en de banken in
de kleedkamers. Manager Tim van Peer belicht het project.
“Zowel de trappen, de tribunes als de banken zijn gemaakt van CLT”, vertelt Van Peer. “Dat alles werd als
bouwpakket aangeleverd door Derix, een leverancier waar we vaak mee samenwerken.” Dat het
bouwpakketten waren, betekent niet dat het even snel in elkaar te zetten was. “We wisten wat het moest
worden, maar hoe het gemonteerd moest worden, dat was een hele puzzel. Vergelijk het met een IKEA kast,
maar dan zonder de handleiding. Met name de montage van de tribunes, met elementen van vier-, vijfhonderd
kilo per stuk was een uitdagende klus. We hadden daar weinig ruimte voor en bovendien waren er nog anderen
aan het werk. Uiteindelijk hebben we een hijsbalk gebruikt en een stellage, om alles te kunnen monteren.”
Vruchtbare samenwerking
Van Peer is te spreken over de samenwerking tijdens het project. “Met Derix als leverancier, maar ook met Van
Baaren, onze opdrachtgever. Er heerste een open atmosfeer, waarin ieder zijn ideeën naar voren kon brengen.
Wij zijn geen prijsvechter die alleen maar uitvoert, maar denken graag mee met de klant.”
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Interior design: Casper Schwarz Architects
Photography: Peter Baas

UNMATCHED IN PRINCIPLE, QUALITY AND INNOVATION.

We all have part in the world of tomorrow. Because WE shape it today.
But while trying to live up to that ambition, we should never back down from the need for quality and innovation.
CLIMATE POSITIVE FLOORING. NEED WE SAY MORE?
Being ahead in research made us reach the almost impossible: CLIMATE POSTIVE flooring, for everyone to order. Unique,
durable and sustainable floors that make your projects look even better, with facts and figures that back up your ambitions.

Duracryl realiseert duurzame en circulaire
vloerafwerking voor De Scheg
Duracryl Global Flooring B.V. uit Capelle aan den IJssel is een bedrijf met een missie. Het wil een duurzaam, klimaatpositief
alternatief bieden voor traditionele vloerafwerkingen. Zo bracht het in De Scheg 2.100 m2 Corques Liquid Lino aan, een
product dat volgens projectadviseur Perry Melis perfect past in die ambitie. “Corques Liquid Lino is een naadloos gegoten
elastische vloerafwerking op basis van natuurlijke hernieuwbare grondstoffen.”
“Het bestaat o.a. uit plantaardige olie, houtmeel, kurk en natuurlijke pigmenten. Kurk is een klimaatpositief product. Als je het
oogst groeit het weer aan, wat de levensduur van de kurkboom verlengt. Zo onttrek je nog meer CO2 uit de lucht.” Niet voor
niets is Corques Liquid Lino een BREEAM en LEED gecertificeerd alsmede Red List Free product, volgens Melis. Maar het biedt
ook nog andere voordelen.
Traditionele linoleum
“Een traditionele linoleum vloer levert bij het leggen snijverlies op, dat al gauw oploopt tot tien, vijftien procent. Dat snijverlies heb je bij Corques niet. Verder behoeft het geen onderhoud en kan het na jaren van intensief gebruik,
gerevitaliseerd worden met een nieuwe fabrieksfinish zonder de gehele vloerbedekking te vervangen. Je verwerkt het sneller
dan traditionele vloerbedekkingen en bovendien is het een circulair product. Na de levensduur kan de vloer eenvoudig
verwijderd worden en in vermalen vorm weer dienen als grondstof voor nieuwe Corques Liquid Lino.”
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De houten constructie blijft voor een groot deel in het zicht.

Opdrachtgever
Gemeente Uithoorn
Bouwmanagement
BBN BV, Amsterdam
Architect
Slangen+Koenis Architecten,
IJsselstein
Hoofdconstructeur
WSP, Eindhoven
Installatietechnisch adviseur
Hellebrekers, Nunspeet

Hoofdaannemer
Van Baaren Aannemers BV,
Schoonhoven

Vloeren
Duracryl Flooring Systems, Capelle
aan den IJssel

Totaalinstallateur
Hoffman DME Techniek BV,
Bergambacht

Bouwprogramma
Multifunctionele accommodatie met
sporthal, buurtkamer en ruimte voor
kinderopvang

Leverancier CLT
Derix Group, Lierderholthuis
Montage trappen en tribunes
PvvT, Nieuwkuijk

Bouwperiode
juni 2021 – juli 2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 4.300 m2
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Marinebasis krijgt nieuwe
ziekenboeg
In meerdere opzichten een uitdagend bouwproces
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Tekst: Margot Visser
Foto’s: Aannemingsbedrijf A.Tuin Den Helder

De noordgevel vertoont een
herkenbare gelijkenis met
een ziekenhuis.
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Gezondheidscentrum • Den Helder

De nieuwe ziekenboeg past naadloos in zijn omgeving.

M

et een ‘look en feel’ die
is geïnspireerd op de vlakbij
aangemeerde marineschepen,
past de nieuwe ziekenboeg van
de marinebasis in Den Helder
naadloos in zijn omgeving.
Het gezondheidscentrum gaat
alle eerstelijnszorg voor het
marinepersoneel huisvesten.
Zowel in het ontwerp als tijdens
de uitvoering speelden de
weersomstandigheden een grote rol.
Het Rijksvastgoedbedrijf pakt de komende
jaren de gezondheidscentra van Defensie
aan, met de ziekenboeg in Den Helder als
één van de eersten. De nieuwbouw (2.990
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m² vloeroppervlak) is gerealiseerd naast
het oude gebouw, dat ruim veertig jaar
als gezondheidscentrum dienst deed. Het
biedt plaats aan alle eerstelijnszorg. De
huisarts, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apotheek en de crashruimte
komen op de begane grond. Op de eerste
etage krijgt de tandarts verschillende
behandelruimten en op de tweede etage
komen de bedrijfsarts, keuringsarts en
multifunctionele ruimten. Duurzaamheid
speelt een belangrijke rol in het ontwerp:
het gebouw is nagenoeg energieneutraal.

bedrijf Pranger-Rosier stelden zij het
winnende plan op. Projectleider Berend
Okma ging vervolgens een uitdagend
bouwtraject in. “Het is een ontzettend
moeilijk gebouw door alle bijzondere
vormen en ronde hoeken. Je kunt nergens
standaard normeringen op loslaten
waardoor bijna niet in te schatten is hoe
lang je ergens mee bezig zult zijn. Dat we
toch de planning hebben gehaald is een
unieke prestatie die vooral te danken is
aan de goede samenwerking tussen alle
partijen.”

Bijzondere vormen

Warme en gastvrije uitstraling

Aannemingsbedrijf A. Tuin uit Den Helder
kreeg de opdracht, in de vorm van een
Design, Build & Maintain contract, gegund.
Samen met GeO Architecten en installatie-

De vorm van het gebouw is afgestemd op
het harde, zilte klimaat op deze locatie. Het
entreegebied is georiënteerd op het zuiden
en ook het aflopende daklandschap en de

Den Helder • Gezondheidscentrum

Omvangrijk en divers
binnenschilderwerk
Charlottaring 16
1761 AX ANNA PAULOWNA
Telefoon: 0223 521 296
vanderplaswoonprofessionals.nl

Alle disciplines die Van der Plas Glas &
Schilderwerken B.V. in huis heeft, kwamen aan bod
in het nieuwe gezondheidscentrum op de
marinebasis in Den Helder. Het glaszetters- en
schildersbedrijf uit Anna Paulowna verzorgde het
complete binnenschilderwerk, de wandbekleding
en de binnenbeglazing.
Het omvangrijke werk had door alle verschillende
ruimtes een divers karakter, vertelt Paul Lenders,
de derde generatie die aan het roer staat van het
familiebedrijf. “Alle binnenwanden, in totaal 5.000
m², zijn afgewerkt met renovlies en vervolgens
hygiënemuurverf. Ook hebben we de houten
kozijnen en aftimmeringen geschilderd, alsmede
alle stalen onderdelen (trappen, bordessen en
staalconstructie).

‘Alle binnenwanden, in totaal
5.000 m2, zijn afgewerkt met
renovlies’
royale overstekken in de patio’s dragen bij aan een comfortabele
toegankelijkheid van het gebouw. Het vele glas en de toepassing
van hout in de puien en de wandbekledingen geven deze zijde van
het pand een warme en gastvrije uitstraling. Het contrast met de
noordgevel, waar de meeste behandelruimten zich bevinden, is
groot. De strakke witte gevel waarop een groot rood kruis prijkt
vertoont een herkenbare gelijkenis met een ziekenhuis.

Weersafhankelijkheid
De weersafhankelijkheid was een factor van belang in de
uitvoering, vertelt Okma. “Het herfstweer is langdurig en streng
geweest. Dit beïnvloedde de weerkritische activiteiten op de
bouwplaats enorm. De hele bouwvak hebben we doorgewerkt met
een groot team. We wisten waar de knelpunten zaten en hebben
alle maatstaven weten te halen. Daar ben ik heel trots op, voor mij
persoonlijk is dit het mooiste werk wat ik ooit heb gedaan.”

Er zit verder een flinke hoeveelheid
binnenbeglazing in het gebouw, waaronder grote
puien met 60 minuten brandwerend glas,
tussenpuien, een tochtsluis en röntgenglas. Een
echte maatwerkklus is een grote ronde ruit voor de
nieuwe ontvangstbalie.”
Van der Plas Glas- en Schilderwerken heeft 20
medewerkers in dienst en is actief in zowel
nieuwbouw- als renovatieprojecten.
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Zinken geveldelen
lijden niet onder zilte
zeelucht
RIDDER MEYER ZINKWERKEN
In de gevels en plafonds van de nieuwe ziekenboeg

Gespecialiseerd in het ambacht van lood- en zinkwerker

op de marinebasis is op verschillende plekken zink

RidderMeyer Zinkwerken gespecialiseerd in het ambacht van
lood-, koper- en zinkwerken. Het leveren van kwaliteit betekent
bij Ridder-Meyer Zinkwerken niet alleen dat het eindproduct
naar tevredenheid wordt afgeleverd.
Ook transparante, duidelijke afspraken, heldere communicatie,
en flexibel zijn in het meedenken naar de beste oplossing voor
de klant behoort tot het totaalpakket. Al in het beginstadium van
een project staan wij voor u klaar met advies zodat er geen tijd
onnodig verloren hoeft te gaan tijdens de uitvoering.

toegepast. Zinkwerkbedrijf RidderMeyer uit Almere
leverde en monteerde in totaal circa 175 m² zink in
felssysteem.
De hier toegepaste zinksoort is Zintek Graphite
Black, een geprepatineerd zinkproduct met een
zwarte kleur die ontstaat door het toevoegen van
kleurpigmenten tijdens het productieproces. “Zintek
is één van de weinige zinksoorten die bestand is
tegen een zeeklimaat en dus niet wit uitslaat door
de zilte zeelucht. Het wordt gemaakt in Venetië en

KEERSLUISWEG 27 | 1332 EE ALMERE | T. 06 - 41 19 07 12
036 - 52 52 856 | E. INFO@RIDDERMEYER.NL | WWW.RIDDERMEYER.NL

daar uitgebreid getest”, vertelt directeur/eigenaar
Roberto Meyer.
Voor Meyer, die enkele jaren geleden het bedrijf
overnam van André Ridder, is het om verschillende
redenen een bijzonder project. “Ten eerste is het
op de marinebasis, wat natuurlijk een speciale plek
is om te werken. Maar het is vooral een technisch
complex project. Er zitten veel lastige details in,
door alle uitstulpingen en kaders. Natuurlijk gaan
wij zo’n uitdaging graag aan.”
RidderMeyer Zinkwerken B.V. is gespecialiseerd in
het ambacht van lood- en zinkwerker. Zink, koper,
titanium, lood en RVS zijn de materialen die zij het
meest gebruiken. De materialen worden verwerkt in
de traditionele systemen fels, roef en losagne.
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Zowel in het ontwerp als tijdens de uitvoering
speelden de weersomstandigheden een grote rol.

Den Helder • Gezondheidscentrum

JKB Projects is leverancier van kunststof
en aluminium kozijnen voor de zakelijke
markt in Nederland. Wij bieden duurzame

Hangende gevel
vereist minutieuze
voorbereiding

maatwerkoplossingen voor zowel nieuwbouwals renovatieprojecten in de woning- en
utiliteitsbouw.

Het ontwerp en de montage van de vliesgevels van
het nieuwe gezondheidscentrum op de marinebasis
in Den Helder was geen doorsnee werk voor JKB
Projects uit Sneek.
“Het bovendeel van de noordgevel is hangend
gemaakt en moest naadloos aansluiten op de gevel

KWALITEIT
GARANTIE

die eronder komt. Zowel horizontaal als verticaal
moet hij waterpas hangen. Een heel complex
systeem wat je alleen goed kunt monteren als
het tekenwerk tot in de puntjes klopt. We hebben

JKB Projects | Wattstraat 9 | 8606 JX Sneek | Tel.nr. 085 1303691
www.jkbprojects.nl | info@jkbprojects.nl

een ervaren calculator in huis die dat samen met
aannemer A. Tuin perfect heeft voorbereid”, vertelt
directeur/eigenaar Gerard Jansen.
JKB Projects plaatste de in totaal 653 m² aan
vliesgevels inclusief structurele beglazing. Ook
leverden en monteerden ze 79 m² aluminium
kozijnen, type Aliplast Star75, en een elektrische
entreepui.

‘Het bovendeel van de noordgevel
is hangend gemaakt’

Als leverancier van kunststof en aluminium
kozijnen bedient JKB Projects de zakelijke markt
in Nederland. Ze doen zowel kleinere als grotere
projecten in de woning- en utiliteitsbouw, waarbij
ze ook de montage kunnen verzorgen. “Door ons
brede gamma A-kwaliteit kozijnen hebben we voor
iedere woning of bedrijfspand een geschikt kozijn”,
aldus Jansen.
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Bouwtechnisch gezien is het een moeilijk gebouw
door alle bijzondere vormen en ronde hoeken.

Opdrachtgever
Rijksvastgoedbedrijf Regio ZuidWest

Zinken geveldelen
Zinkwerkbedrijf RidderMeyer,
Almere

Architect
GeO Architecten, Schagen

Binnenschilderwerk
Van der Plas Glas & Schilderwerken
BV, Anna Paulowna

Bouwjaar
Januari 2021 – juni 2022

Kunststof kozijnen
JKB Projects, Sneek

Bruto vloeroppervlakte
2.990 m2

Hoofdaannemer
Aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder BV, Den Helder
Installateur
Pranger-Rosier Installaties BV,
Dokkum
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Bouwprogramma
Bouwen gezondheidscentrum aan
Het Nieuwe Diep aan de kadezijde
van de Marinehaven

Den Helder • Gezondheidscentrum

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

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

De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl
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De Os, grootse herontwikkeling
op een postzegelrandje

Er worden o.a. 16
woonzorgappartementen, 40
huurwoningen, 37 koopwoningen
en een nieuw stadsdeelkantoor/loket gerealiseerd.
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De Os wordt tegen appartementen in twee
bestaande woonblokken aangebouwd.
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Anderhalf jaar geleden is gestart
met het nieuwe stadsloket.

‘Dit type herontwikkeling vraagt om passie
deskundigheid en creativiteit’

P

rojectleider Ruurd Potma vertelt over deelproject De Os, dat Heddes
Bouw & Ontwikkeling uit Hoorn voor ontwikkelaar MRP realiseert. “Heddes
bijt zich graag vast in grote complexe werken. Toen ik hier twee jaar
geleden begon, viel ik middenin de herontwikkeling van prachtwerk The
British School of Amsterdam. Dit type herontwikkeling vraagt om passie,
deskundigheid en creativiteit. Dat is juist onze meerwaarde, die tonen we
Traditionele bouw
IIn dit binnenstedelijke project worden 16
woonzorgappartementen, 40 huurwoningen en 37 koopwoningen
gerealiseerd met het nieuwe
stadsdeelkantoor/-loket en een
commerciële plint. Nadat architect Dittmar

samen met een ontwerpteam het plan
ontwikkeld had, is Heddes aangehaakt en
verantwoordelijk gesteld voor de
uitwerking. Afnemers zijn o.a. WoonZorg
voor de zorgappartementen, particuliere
kopers en de gemeente Amsterdam als
huurder van het nieuwe stadsdeelkantoor/-

loket. De particuliere woningen worden
in week 27 opgeleverd. De bouw zelf is
vrij traditioneel en betreft in het werk
gestortte wanden en breedplaatvloeren.
De binnenwanden zijn van gipsblokken in
combinatie met metalstudwanden. Er
worden aluminium puien en kunststof
kozijnen aangebracht en de gevel is
opgetrokken uit metselwerk in diverse
kleuren. Anderhalf jaar geleden zijn we
gestart met het nieuwe stadsloket. Nu zijn
we druk doende met de afbouwfase voor
de gemeente Amsterdam. Op het lage deel
van het stadsloket komt een sedumtuin.
Eind 2022 zal het nieuwe stadsloket gereed
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Letterlijk bouwen op een postzegelrandje.

zijn en kan er verhuisd worden. Het huidige
stadsloket bevindt zich momenteel aan
de overkant. Op die plek zullen we starten
met project MIX met 528 appartementen,
commerciële ruimten en een dakterras.”

Uitdaging
“Wij komen het vaker tegen: herontwikkeling waarbij een deel in tact moet blijven
en waar het leven gewoon door moet gaan
tijdens de bouw. In De Os bouwen we
tegen appartementen in twee bestaande
woonblokken aan. Het bijzondere
hieraan is wel de leeftijd van de bewoners,
de jongste 64 en oudste 96 jaar. Terwijl wij
letterlijk voorlangs, achterlangs en
onderdoor bouwden, volgden zij onze
moves op de voet. Er moest een oud pand
gesloopt worden en noodvoorzieningen
voor toegankelijkheid voor de bestaande
bewoners aangelegd worden. Deze
uitdaging is vooraf in het uitvoeringsteam
opgenomen en er zijn diverse
voorbereidingen getroffen om overlast
zoveel mogelijk te beperken. Met reguliere
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nieuwsbrieven, bezoeken aan de
bewoners en informatiebijeenkomsten zijn
de ontwikkelingen volop kenbaar gemaakt
en hebben we een heel goed contact met
hen weten op te bouwen. Zo is wederzijds
begrip ontstaan. Ook dat is Heddes.”

Er zijn
diverse
voorbereidingen
getroffen
om overlast
zoveel
mogelijk te
beperken

Amsterdam • De Os

Kleywegen - uw risicodragende partner als het
gaat om inrichting of reconstructie van de
buitenruimte. We leveren maatwerk als het gaat
om alle bodemkwaliteit en infra gerelateerde
vraagstukken.

Complete bouwkuipen / daktuinen / bruggen /
risico dragende bodemsanering

Edisonweg 15
3442 AC Woerden
0348-689446
info@kleywegen.nl

Grondig vakwerk
Kleywegen BV uit Woerden verzorgt het

Zandwijk: “Voor de realisatie van de

Heddes Bouw & Ontwikkeling vormen

totale grond- en straatwerk voor De Os.

expeditiestraat is een torenkraan

we een natuurlijke match. We delen

Zij maken grondwerk en nieuwe

ingezet. Dat lijkt wellicht niet meteen

dezelfde drive, manier van

riolering in orde, richten de bouwplaats

een voor de hand liggende keuze, maar

aanvliegen en van samenwerken. Dat

in en realiseren de uiteindelijke

bleek toch effectiever. In projecten als

levert wederzijds vertrouwen op, wat

inrichting van het terrein. De

deze, waar verschillende belangen en

maakt dat dit type projecten vlot en

expeditiestraat, een inpandige

uitdagingen bestaan, zijn korte lijnen en

vakkundig opgeleverd kunnen worden.”

binnenstraat, is medio juni afgerond.

nauw overleg noodzakelijk. De manier

Daarna volgen nog enkele

waarop een project tot stand komt is

werkzaamheden ten dienste van derden.

haast nog belangijker dan het werk zelf.”

Naast de bereikbaarheid en beperkte
beschikbare ruimte, vormde het feit dat
de woningen tijdens de werkzaamheden bewoond bleven een
interessante uitdaging. Directeur Jelle
van der Kleij en uitvoerder Krijn

Risicodragend
Kleywegen BV is risicodragend partner
voor inrichting en reconstructie van de
buitenruimte en levert maatwerk voor
alle bodemkwaliteit en
infragerelateerde vraagstukken. “Met
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Er zijn verschillende brandwerende voorzieningen aangebracht.

Circulair slopen met
visie en precisie
Het sloopwerk betreffende project De Os is in twee
fasen uitgevoerd, vertelt directeur Ruurd van der Wal
van Van der Wal Sloopwerken uit Joure. “De eerste
fase betreft het verwijderen van de laagbouw en het
strippen van de winkels aan de achterzijde, zodat men
kon starten met de fundering en de nieuwbouw. Een
jaar later volgde de totaalsloop van het
kantoorgebouw met vierverdiepingen aan de
voorzijde. Dit alles geschiedde terwijl de naastgelegen
woningen bewoond bleven.”
Van der Wal: “Door adequaat, snel en slim te werken,
hebben wij deze uitdaging op een uitstekende wijze
weten te voltooien in samenspraak met de
opdrachtgever en omwonenden. Al meer dan vijftig
jaar zijn wij actief in circulaire sloopwerken,
asbestsanering, recycling, verkoop, brandschade en
calamiteiten. Op onze thuisbasis in Joure hebben we
een winkel van ca. 2.500 m², waar zowel bedrijven als
particulieren terecht kunnen voor circulaire
bouwmaterialen.”

Haskerveldweg 2 | Joure | 0513 416 600 | wal-sloopwerken.nl
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Flamma BV maakt stadsloket en woningen De Os brandveilig
Flamma BV uit Wormerveer is

en dat bereik je alleen maar door te

Als gecertificeerd bedrijf leveren wij

gespecialiseerd in brandwerende

werken met oplossingen die een zekere

ons werk af met logboek, certificaten

afdichtingen en betimmeringen en

veiligheid garanderen.

en garantiebewijs. Daarnaast kan men

biedt slimme oplossingen om

met onze eigen ontwikkelde app alle

gebouwen brandveilig te maken.

In opdracht van Heddes Bouw &

doorvoeringen middels QR codes

Projectleider Erik Ulendorp en directeur

Ontwikkeling, voor wie we met veel

controleren. Werken met Flamma levert

Mustafa Demirayak vertellen: “Waar

plezier al lange tijd samenwerken,

u de zekerheid op dat uw gebouw

mensen wonen, werken en verblijven

hebben wij brandwerende

voldoet aan de brandveiligheids-

wordt brandveiligheid steeds

voorzieningen aangebracht bij de

voorschriften die in het bouwbesluit zijn

belangrijker.”

renovatie en nieuwbouw van De Os in

opgenomen.”

Amsterdam. Daar is de staalconstructie
“Gelukkig wordt in Nederland veel

deels brandwerend betimmerd en deels

aandacht besteed aan brandpreven-

brandwerend gecoat, in totaal 2.085 m¹.

tie”, vervolgen beide mannen. “Zowel

Er is een brandwerend plafond

bij nieuwbouw als bij renovatie wordt

geplaatst van 1.200 m² en alle

rekening gehouden met brandpreventie.

doorvoeringen zijn brandwerend

De veiligheid van mensen staat voorop

behandeld.
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De gevel is opgetrokken uit metselwerk in diverse kleuren.
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Projectontwikkelaar
MRP Development, Amsterdam
Bouwmanagement
BOAG, Capelle aan den IJssel
Stedenbouwkundige
Architectenbureau Rudy Uytenhaak, Amsterdam
Architect
Dittmar Architecten, Amsterdam
Architect
Groot Partners BV, Alkmaar
Bouwfysisch adviseur
LBP Sight, Nieuwegein
Constructeur
Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV,
Amsterdam
Hoofdaannemer
Heddes Bouw & Ontwikkeling, Hoorn
E-installateur
Blom Elektrotechniek BV, Warmerhuizen
S-installateur
Giesbers Installatiegroep, Rotterdam
W-installateur
Steboma BV, Beverwijk
Grondwerk
Kleywegen, Woerden
Sloopwerkzaamheden
Van der Wal Sloopwerken, Joure
Brandveiligheid
Flamma BV, Wormerveer
Bouwprogramma
Herontwikkelen kantoor & woonzorgcomplex tot
multifunctioneel complex
Bouwperiode
November 2021 – juni 2022
Bruto vloeroppervlakte
21.000 m2
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TOTAALAANBIEDER IN
TURN-KEY BEDRIJFSHUISVESTING

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

(088) 205 34 00

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK

WWW.HERCUTON.NL

Kantelhekken &
doorlaatinrichtingen

Dipaq kantelhekken en doorlaatinrichtingen zijn speciaal ontworpen
vanuit preventief oogpunt. Kantelhekken zorgen voor een veilige doorstroom van pallets naar entresols, bordessen en tussenverdiepingen.
Dipaq Tüv gecertificeerde kantelhekken gerandeert een veilige en
gebruikvriendelijke oplossing voor verticale verplaatsing van pallets.
Matena 13 | 3356 LG Papendrecht | 078-842 47 16 | info@dipaq.nl

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP
088 - 205 34 70

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK
WWW.WOODYBUILDINGCONCEPTS.NL

