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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
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DOE MEE MET DE WK POSTER
Wij gaan voor Oranje!

Leuk voor uw organisatie maar ook zeker
ideaal om te verspreiden onder uw relaties.

Het aftellen is begonnen!
Vanaf 21 november gaan we genieten van het
WK Voetbal. Het Nederlands elftal is weer van
de partij en heel Nederland zit straks voor
de buis!
De WK poster is een effectieve manier om met
uw bedrijf in te spelen op het WK voetbal.
We steunen met z’n allen de Hollandse leeuw
en juichen voor Oranje!
Vakblad Industriebouw speelt in op dit
mooie evenement. Wij maken een speciale
WK Poster die met de oktober-editie van ons
magazine wordt verspreid (oplage +27.000
exemplaren).
De WK poster is op A1 formaat (84,1 hoog x
59,4 breed), ideaal om overal op te hangen.
De WK Poster is uitgevoerd met een
invulschema zodat de alle wedstrijden
bijgehouden kunnen worden.
De perfecte gelegenheid om uw organisatie
in the picture te spelen bij onze lezers:
U reserveert al een plek op de WK Poster
vanaf € 975,-

Ook deel uitmaken van de WK Poster?
Wij informeren je graag over de mogelijkheden.
Bel ons direct via 085-1117890 of mail ons via
wkposter@work4media.nl
www.industriebouw-online.nl

Beste lezers,
‘Gascrisis dreigt komende winter land te verlammen’,
luidt een van de koppen in de krant die ik voor me heb.
De Europese Commissie heeft dan ook net een noodplan
gepresenteerd waarmee Europa de komende winter
moet doorkomen, mocht Rusland besluiten om de
gasexport naar de Europese Unie terug te draaien of
zelfs helemaal te stoppen. Alle EU-landen is gevraagd
om tot komend voorjaar 15 procent minder gas te gaan
gebruiken.
Dat betekent natuurlijk ook een en ander voor de bouw.
Laten we hopen dat het noodplan zijn werk doet en dat
de bouwsector zich er weer kranig doorheen zal slaan.
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Hoe het ook zij, gecombineerd met alle andere dingen
die momenteel spelen, zijn we volgens mij allemaal
dringend toe aan vakantie. Even afstand nemen van het
dagelijkse werk en lekker ontspannen. De een doet dat
het liefst niet al te ver van huis, bijvoorbeeld op een
camping in ons eigen land. De ander kiest voor een
verblijf in een all-in resort op een of andere tropische
bestemming. Het maakt niet uit wat je doet, als je maar
geniet van de tijd met je gezin, en eventueel familie en
vrienden.
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Ontspannen kan sowieso volop bij het nieuwe Valk
Exclusief hotel dat gebouwd wordt pal naast de A2 in
Best. Naast 192 hotelkamers - waaronder 32 luxe suites
met sauna’s en bubbelbaden - beschikt het hotel o.a. over
verschillende fitness- en wellnessruimten, en een 25
meter lang zwembad. Maar natuurlijk passeren in deze
editie meer interessante projecten de revue. Zoals de
realisatie van de Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) aan
de Industriehaven in Amsterdam. Het wordt één van de
eerste logistic centra in Nederland en maakt het
mogelijk de CO2-uitstoot in de binnenstad aanzienlijk te
beperken. En wat te denken van Business Parc
Nieuwland, een bedrijvenpark dat verrijst op een kavel
van 30.000 m² in Alblasserdam.
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Heineken Experience • Amsterdam

In het ontwerp en de nieuwe
inrichting komt het hele
verhaal van Heineken terug.
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Heineken Experience
krijgt meer ruimte en
een nieuw hart
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‘We doen al het mogelijke om te zorgen dat de

bezoekers nauwelijks merken dat er gewerkt wordt’

A

msterdam kent een paar plekken die als een magneet werken op bezoekers uit binnen- en buitenland.
Een daarvan, het Anne Frankhuis, is enkele jaren geleden gerestaureerd en uitgebreid door Salverda Bouw uit
’t Harde. Op dit moment werkt Salverda aan de vernieuwing en uitbreiding van de Heineken Experience in de
oorspronkelijke bierbrouwerij aan de Stadhouderskade.
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“De rijen voor de entree bleven maar
groeien”, zegt senior projectleider Gerwin
Port. “De veiligheid kwam in het geding.
Er moest echt iets gebeuren.” Salverda
verwierf het project in bouwteam. Samen
met de opdrachtgever en andere partijen,
waaronder designbureau Ideal Projects,
werden de plannen voorbereid en nu
uitgevoerd. “Er stonden stallen op de
binnenplaats, uit de tijd dat het bier nog
met paard en wagen werd geleverd. Op die
plek bouwen we een grote ontvangstruimte met onder meer een winkel voor
Heinekenproducten en -merchandise en
een ‘Heineken Create’-ruimte. Verder
richten we de begane grondverdieping
opnieuw in om de bezoekers optimaal
comfort te kunnen bieden.”

De werkzaamheden vinden plaats in de oorspronkelijke bierbrouwerij aan de Stadhouderskade.

Bekend maakt bemind
Salverda werkt met vaste partners, zoals
SDR elektrotechniek en Breman
Installatiegroep. Port: “Dat is prettig bij
complexe projecten als deze. Je weet
vooraf dat ze zich optimaal zullen inzetten
om alles vlot en goed af te maken.”

Werk in uitvoering
Omdat de Heineken Experience open blijft
tijdens de werkzaamheden, knipte
Salverda het project op in diverse fases.
“Nu zitten we in fase 3 met onder meer de
nieuwbouw. In fase 4 leggen we
bijvoorbeeld een dakterras aan en
maken we een bijzondere caféruimte in
de voormalige moutzolder.” De plaatsen
waar wordt gewerkt liggen achter grote
schermen met afbeeldingen en kleuren
in het Heineken-thema. “We doen al het
mogelijke om te zorgen dat de bezoekers
nauwelijks merken dat er gewerkt wordt.”
Ook de buurtcommunicatie is op orde.
Met de bewoners van een appartementengebouw grenzend aan het complex
is voortdurend contact. Salverda maakte
daarover afspraken met de bewoners en de
gemeente Amsterdam.

Terug naar de bron
Heineken Experience is gevestigd in de
oorspronkelijke, meer dan 150 jaar oude
Heineken Brouwerij. In het ontwerp en de
nieuwe inrichting komt het hele verhaal
van Heineken terug, inclusief
bouwjaartallen van bijvoorbeeld het
silogebouw. “Het vernieuwde gebouw

herbergt nog steeds veel monumentale
onderdelen”, aldus Port. “De brouwzaal, de
originele brouwketels, maar ook bijzondere
details in de muren en gevels. Zo laten we
replica’s maken van beschadigde tegeltjes
om bepaalde wanden in hun
oorspronkelijke vorm te kunnen herstellen.”
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‘Twee ambachten
komen hier samen’
Werkend aan de Heineken Experience konden de
medewerkers van Lagemaat Sloopwerken B.V. uit
Heerde diverse disciplines van hun bedrijf laten
zien. “We begonnen met asbestsanering”, vertelt
projectleider Ruben Pols. “Vervolgens hebben we
de oude stallen op de binnenplaats verwijderd,
voerden we inpandig sloopwerk uit en verzorgen
nu de infrastructuur: het straatwerk en dergelijke.”
Pols vindt het een bijzonder project. “Je kent de
geschiedenis van het gebouw. Het is mooi om op
zo’n plek te mogen werken. We zijn altijd trots op
ons werk, maar helemaal nu die twee
ambachten – het slopen door ons familiebedrijf
en het brouwen door Heineken - samenkomen.”
Met beleid
Lagemaat moest de oude graansilo’s leeghalen en
klaarmaken voor een nieuw leven als
luchtbehandelingskast. Daar kwam specialistisch

In fase 4 wordt o.a. een dakterras aangelegd.

boor- en zaagwerk bij kijken, er werd veel
vakmanschap, kennis en kunde gevraagd. “Het
moet met beleid. Niets gaat vanzelf. Samen met
Salverda hebben we een specialistisch plan
opgesteld om een betonvloer te verwijderen uit
één van de silo’s. We moesten ook rekening
houden met monumentale gebouwonderdelen.”
Flexibiliteit vereist
relatief kleine oppervlakken tegelijkertijd
aangepakt. “Dat vraagt veel flexibiliteit van alle
onderaannemers. Petje af voor Salverda dat ze dat
zo goed hebben georganiseerd!”
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Vanwege de gefaseerde uitvoering worden steeds
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Vakwerkelementen
van 30 meter lang
Bij de interne verbouwing van de Heineken
Experience leverde en monteerde Companjen
Constructies uit Wezep het constructieve
staalwerk, aldus Gerwin Companjen. “Daarnaast
verzorgden we de staalstructuur voor de
nieuwbouw. Daarin zijn onder meer twee heel
grote vakwerken verwerkt voor een vrije
overspanning van 30 meter lang.”
Vakwerken zijn gelaste constructiedelen die de
stijfheid van de constructie vergroten. “Deze
elementen krijg je niet aan één stuk de
binnenstad van Amsterdam in, dus we voerden ze
– ’s avonds – in drie delen aan. Maximaal vijftien
meter lang en drieënhalve meter breed, met een
gewicht van vijf ton per stuk.”
Dakterras
Een hele uitdaging. Inmiddels zijn de vakmensen
van Companjen bezig met het monteren van de
staalconstructie voor een groot dakterras op de
(mout)zolder van het Heineken Experience. “Straks
kun je op dat terras een biertje drinken en over de
hele hoofdstad uitkijken.”
Focus op staalconstructies
Companjen Constructies bestaat al sinds 1835,
toen Bernardus Companjen een smederij opende
in Oldebroek. De laatste vijftig jaar ligt de focus
op staalconstructies. In 2009 verhuisde
Companjen naar Wezep, van waaruit ze state of
the art staalconstructies leveren en monteren
voor opdrachtgevers in het hele land.
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Final Finish: stuc-en schilderwerk en
akoestische oplossingen
Final Finish, de naam zegt het al, houdt zich bezig met
afbouw. Samen met Floris van der Ben (Ben Bouwsupport)
richtte Sebastiaan Ursem het bedrijf op in 2007 in
Heerhugowaard. “Een van onze specialiteiten is akoestische
afbouw. Daarbij gebruiken we altijd Rockfon Mono Acoustic
plafondplaten.”

Final Finish

Projectafbouw

Final Finish projectafbouw is ontstaan vanuit stukadoorsbedrijf
Ursem. Hier ligt ruim 18 jaar ervaring in de afbouwbranche en
werd in 1998 opgericht door de heer S. Ursem. Het bedrijf is in de
loop der jaren uitgegroeid tot een bedrijf met een gedegen
kenniscentrum in de afbouwbranche. Bij ons is kwaliteit de
standaard, vanzelfsprekend en geen kostenverhogend woord.
Onze werkzaamheden worden dan ook altijd ingestoken vanuit
het oogpunt eindafwerking. Alle voorafgaande werkzaamheden
hebben die afwerking dan ook als maatstaf bij de interne
kwaliteitscontrole.

“In de Heineken Experience gebeurt dat in de kleuren
elegant wit en ‘Heinekengroen’. De Rockfon platen dienen
om het geluid in een ruimte te dempen. We plaatsten ze
in de brouwzaal en nu in de nieuwe entree. Omdat de
Heineken Experience openblijft en we in fasen werken,
gaan afgewerkte ruimtes meteen weer in gebruik.”
Gerechtsgebouw
Van oorsprong is Ursem stukadoor, zelfstandig sinds 1998.
“We doen nog steeds veel stuc- en schilderwerk. Recent
werkten we in het nieuwe gerechtsgebouw van Amsterdam:
daar hebben we 13.000 m² Mono Acoustic afgewerkt.”

Plafonds rockfon mono Acoustic

Rockfon plafondplaten
De markt verandert: “Steeds meer particulieren zijn op
zoek naar akoestische oplossingen in hun woningen: een
ruimte met harde vloeren en wanden heeft zoiets nodig en
met onze Rockfon plafondplaten hebben wij de oplossing
voorhanden!”

‘Steeds meer
particulieren zijn op
zoek naar akoestische
oplossingen in hun
woning’
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Salverda Bouw werkt veel in het
oosten van het land en in
toenemende mate in de
Amsterdamse regio. “We
renoveren er regelmatig luxe
hotels en geven monumentale
woonpanden een nieuw leven.
De ruim 250 medewerkers van
Salverda wagen zich aan
middelgrote nieuwbouw-,
renovatie- en restauratieprojecten: met duurzaamheid,
circulariteit en maatschappelijk
verantwoord ondernemen als
belangrijke uitgangspunten.
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Overlast beperken:
niet alleen roepen,
maar ook samen
doen!
Zeker als een project wordt uitgevoerd in een
omgeving waar minimale bouwoverlast wordt
gevraagd, voegt Salverda Bouw twee vaste
partners toe aan het ontwerpteam: Breman
Utiliteit Zwolle en SDR Elektrotechniek uit
Amsterdam.
“Onze mensen zijn gewend onder dergelijke
omstandigheden te werken”, zegt projectleider
Erik Poelman van SDR. ” Daarvoor is het belangrijk
dat iedere betrokken medewerker het idee van
minimale bouwoverlast omarmt. Alleen roepen
heeft geen zin. Je moet het samen doen!” De drie

Kies voor kwaliteit, kies SDR Elektrotechniek. Met ruim 100 jaar
ervaring in de installatiebranche zijn wij de juiste partner voor zowel
nieuwbouw als renovatieprojecten. U kunt bij ons terecht voor het
ontwerp, de realisatie, inspecties en voor het beheer en onderhoud
van uw elektrotechnische installaties. Betrokken, betrouwbaar,
flexibel en snel. Wij bieden duurzame en innovatieve oplossingen
met het oog op de toekomst. U kunt 24/7 op ons rekenen!
Propellerstraat 1 | 1059 CB Amsterdam | 020-511 08 80 | info@sdr.nl | www.sdr.nl

bedrijven weten wat er nodig is om
binnenstedelijke, complexe projecten tot een goed
einde te brengen, aldus Poelman. “Ook het Anne
Frankhuis bleef open toen we er enkele jaren
geleden aan het werk waren. Hetzelfde gold
tijdens de verbouwing van het Pulitzer Hotel.”
Met beleid
De 180 medewerkers van SDR Elektrotechniek
werken in een relatief platte organisatie met een
open werkcultuur. In de Heineken Experience is
SDR onder meer verantwoordelijk voor de 230- en
400 -volts elektriciteitssystemen, inclusief
stopcontacten en aansluitingen. “Daarnaast
leveren we de brandmelding en de inbraakbeveiliging met een CCTV-systeem. Verder
verzorgen we de levering en montage van de
verlichting en de data-installatie inclusief
bekabeling en montage. In de ‘oudbouw’ zijn we
vooral bezig met het in stand houden en waar
nodig vernieuwen van bestaande installaties.”
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O.a. door vernieuwing van de w-installaties is op het
gebied van duurzaamheid een flinke slag gemaakt.
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Van concept en ontwerp, tot aan realisatie en onderhoud: Breman Utiliteit
is graag uw partner. De experts van Breman Utiliteit vertalen uw vraag
als geen ander in installatieoplossingen. Breman Utiliteit ontwerpt,
realiseert en beheert klimaat-, elektrotechnische, werktuigkundige en
regeltechnische installaties.

Een inspirerende
ervaring
Voor de werktuigbouwkundige installaties nam

Hoe energiepositief kun jij zijn in 2025?

hoofdaannemer Salverda een vaste partner mee in
de tender: Breman Utiliteit Zwolle. Jurjan Veenstra,
projectleider bij Breman, vertelt dat het deels gaat
om het aanpassen of vervangen van bestaande
installaties en deels om het leveren en monteren
van installaties in het nieuw te bouwen
entreegebied. “Van ontwerp tot oplevering en

Breman. Iedereen energiepositief
Breman onderscheidt zich door de breedte van expertises. Van woningbouw,
woningrenovatie, service en onderhoud tot aan utiliteit. En dat in combinatie
met een landelijke dekking. Hierdoor kan Breman de volledige levenscyclus van
veel verschillende soorten installaties garanderen. We plaatsen uw installatie en
zorgen ook dat deze optimaal blijft presteren.

Meer weten over ons? Ga dan naar breman.nl

nazorg. Riool, sanitair, luchtbehandeling,
verwarming, koeling en regeltechniek.”
Duurzaam? “Toch wel. De vervangende installaties
in bestaande ruimtes zijn veel efficiënter dan hun
voorgangers en in de nieuwbouw wekken twee
waterpompen energie op voor verwarming en

Iedereen energiepositief

koeling. De architect heeft voor de entree
bovendien warmtewerend glas voorzien.”
93x137 Adv Breman Stedenbouw - Utiliteit.indd 1

23-06-2022 11:53

Stap voor stap
“We werken in fasen, omdat de Heineken
Experience openblijft tijdens het project. Nu de
nieuwe entree, vervolgens de nieuwe merchandise
shop en daarna de ruimte van de huidige shop
aanpassen tot magazijn, et cetera.” Als laatste
volgt de inrichting van een bar en een dakterras
op de Molenzolder en de Moutzolder.
Volledig op maat
De oude graansilo’s in het gebouw kregen deels
een nieuwe functie als huisvesting voor een
luchtbehandelingskast. “Dat was even passen en
meten omdat we verticaal moesten inrichten –
inclusief het kanalenwerk – terwijl horizontaal
de standaard is. Volledig op maat dus. Prachtig en
inspirerend als dat lukt!”
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Glas: kwetsbaar tijdens
montage, oersterk in de
constructie

Omdat de Heineken Experience openblijft tijdens de
werkzaamheden, is het project opgeknipt in diverse fases.

Een bronskleurige spiegelwand met hier en daar een
doorkijkje scheidt de entree van de eerste ‘experience’
aan de Stadhouderskade. De wand werd geleverd en
gemonteerd door HSM Glas uit Moordrecht. Volgens
sales- en projectmanager Albert van der Linden was bij
het aanbrengen – langs een trap – extra
voorzichtigheid geboden. “De uiteindelijke constructie
kan nog zo sterk zijn, glas blijft kwetsbaar tijdens de
montage.”
HSM Glas is een specialist in glas- en
staalconstructies die vooral werkt in Nederland en
België. Geen uitdaging is te gek: van reparatie of
vervanging van geluidswallen langs de snelweg tot het
engineeren en monteren van beloopbare
oppervlakken, van een balustrade voor een particulier
tot werk in honderden hotelkamers, van inpandige
glas- en spiegelwanden tot kleinschalig structureel

‘De uiteindelijke

glaswerk aan een villa.

constructie kan nog

“Wij denken graag mee”, zegt Van der Linden. “We

zo sterk zijn, glas

bekijken het bestek en zoeken gezamenlijk oplossingen
in lijn met de wensen van de architect en de

HSMGLAS.NL

opdrachtgever.”
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blijft kwetsbaar’

INFO@HSMGLAS.NL
0031 (0)182786181
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www.prontometaalwerken.nl
info@prontometaalwerken.nl

Runnenbergweg 6 Vaassen 0578-576272

Pronto Metaalwerken levert messing op maat
Voor afwerking en designwerk van metalen – vooral messing – details en gebouwonderdelen schakelde Salverda
Bouw een goede bekende in: Pronto Metaalwerken uit Vaassen.
Eigenaar-directeur André Bijsterveld vertelt dat Pronto ook actief was in bijvoorbeeld het Pulitzer Hotel. “Wij
ontwerpen en maken allerlei metalen maatwerk met een hoge afwerkingsgraad. Soms zijn dat opvallende producten,
bijzonder uitdagende opdrachten. Bij de Heineken Experience leveren we vooral maatwerkoplossingen als een
traphek, een leuning, messing strips in de vloer en koofprofielen in plafonds. Misschien niet de meest spannende
oplossingen, maar wel strak maatwerk dat veel bijdraagt aan de uitstraling van het totaalplaatje.”
Veel van Bijsterveld’s opdrachtgevers zijn interieurbouwers. “Salverda schuurt daar met projecten als deze tegenaan.
Mede daarom zijn ze een bijzonder welkome klant.” Uiteindelijk komen de producten van Pronto terecht in
horecabedrijven – onder meer Van der Valk - en kantoren, bij particulieren, maar ook bij grote winkelketens en
bijvoorbeeld op Schiphol.
De zestien medewerkers ontwikkelen de producten in samenspraak met de klant, vaak met een vage schets als
beginpunt. Messing, koper, aluminium, RVS, zink of staal krijgt uiteindelijk de gewenste afwerking. “Wij voelen ons
niet te groot of te goed voor een kleine, eenmalige opdracht, maar we kunnen ook grote projecten aan met complexe
maatwerkoplossingen.”
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Het vernieuwde
gebouw herbergt
veel monumentale onderdelen,
zoals de originele
brouwketels
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Tegels reproduceren: Finetunen voor het
juiste glazuur
Waar schoon gewerkt moet worden, zijn tegelwanden.
Na anderhalve eeuw zijn er veel tegels beschadigd
of afgebroken in dergelijke wanden. Salverda Bouw
benaderde Dijkstra Friese Kleiwarenfabriek uit Sneek om
voor de Heineken Experience tegels te reproduceren in de
oorspronkelijke dikte, maatvoering en uitstraling.
“Zulke tegels zijn nergens meer te verkrijgen”, vertelt
directeur Anita Janssens. “Daarom gingen wij aan de slag
met onder meer het ontwikkelen van het juiste glazuur
voor de tegels. Dat begint met experimenteren met diverse
grondstoffen om te komen tot de juiste glazuur qua kleur,
structuur en uitstraling. Finetunen met grammen, zelfs
milligrammen.
Uiteindelijk hadden we een glazuur dat de juiste kleur en
het juiste craquelé gaf. We stuurden monsters van een witte
en een crèmekleurige tegel naar Salverda. Na een paar
laatste aanpassingen konden we beginnen met produceren.
We maakten niet alleen vlakke tegels, maar ook hoektegels,
met een bochtje erin.”
Uitbreiding en renovatie
Dijkstra Friese Kleiwarenfabriek bestaat sinds 1898, al
bijna 125 jaar. Naast de productie en reproductie van tegels
houden ze zich bezig met bijvoorbeeld plateelschilderwerk,
traditionele bouwkeramiek, ontwikkeling van bijzondere
glazuren en restauratie. In 2020 werd Dijkstra onderdeel
van de internationale Bornego Group waarbinnen ze
samenwerken met gerenommeerde keramische bedrijven
uit Nederland, België en Duitsland. Afgelopen jaar is de
fabriek uitgebreid en startte de renovatie van de oude
fabriek en de productieafdeling.
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Plafonddelen op maat
voor sensationele
verlichting
DEN-2 uit Woerden verzorgt de productie en
afwerking op maat van hoogwaardige houten en
bamboe wand- en plafondpanelen. “Voor de Heineken
Experience leverden we witte, geperforeerde

Met samples en
prototypes naar een
produceerbaar geheel

plafondpanelen”, vertelt eigenaar-directeur Bart van
Ulden. “Die perforaties wilde de opdrachtgever om
akoestische redenen. Zo absorbeert het plafond veel
geluid in de drukke entreeruimte.”
In veel plafonddelen zijn vier sparingen gemaakt.
“Daarop monteert Salverda bijzondere verlichtingsar-

Alle interieurbouw voor bijvoorbeeld de nieuwe entree,

maturen, die indirect licht verspreiden door spiegeling.”

garderobe en merchandise shop en het café op de
Moutzolder wordt – uitgewerkt naar schetsontwerpen

DEN-2 is een klein bedrijf dat vooral binnen

van Ideal Projects – uitgevoerd door Brandwacht &

Nederland werkt - een enkele keer in België of Frankrijk

Meijer uit Utrecht. “Onze 50 medewerkers werken graag

– en in 2023 het 25-jarig bestaan viert. “We leveren

aan bijzondere, uitdagende opdrachten”, vertelt

alles volledig naar de wensen van de klant:

algemeen directeur Maarten Potma.

verschillende akoestische oplossingen, op
brandvertragende en/of vochtwerende basis, uiteraard

“We krijgen de schetsontwerpen van een architect

diverse soorten massief hout en fineer. Natuurlijk

of designer en werken die in nauw overleg met de

leveren we ook kunststof afgewerkte panelen en

opdrachtgever en ontwerper uit tot een produceerbaar

kunnen we de panelen in onze eigen lakstraat en

geheel”, vervolgt Potma. “Daarnaast is er afstemming

spuitcabine van alle gewenste RAL-kleuren voorzien.”

met de bouwkundig aannemer, in dit geval Salverda.
Tijdens dat proces maken we in onze eigen hout-,
decoratie-, en metaalateliers prototypes en samples die
live uitbeelden welke kant we op gaan. Dat helpt de
opdrachtgever om bij te sturen. Zo brengen we meer
voor hetzelfde geld en komen we zo dicht mogelijk bij
wat de klant wil.”

Op het project “ Heineken Experience “
te Amsterdam hebben wij mdf panelen
geleverd met een melamine afwerking
in RAL9010. Ter verbetering van de
absorptie zijn de panelen geperforeerd
en voorzien van een zwart akoestisch
doek op de achterzijde. 4 blinde veldjes
zorgen ervoor dat de armaturen perfect
zijn gemonteerd

hout van niveau

Brandwacht & Meijer maakt bijna alles zelf en
besteedt alleen door aan vertrouwde partners. Het
bedrijf bestaat inmiddels zo’n dertig jaar en groeide
vanuit televisie- en theaterdecors naar de huidige
specialisatie in tentoonstellingen en interieurs.
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Paardensteeg 11
3441 BX Woerden
0348 43 77 11
Info@den2.nl

Amsterdam • Heineken Experience

De begane grondverdieping wordt opnieuw ingericht om de bezoekers optimaal comfort te kunnen bieden.
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In de nieuwbouw komt een grote ontvangstruimte met onder meer een winkel voor Heinekenproducten en -merchandise.
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Opdrachtgever
Heineken International BV, Amsterdam
Hoofdaannemer
Salverda Bouw, ‘t Harde
Ontwerp en projectbegeleiding
Ideal Project, Rijswijk
Adviseurs architectuur en constructie
ABT BV, Velp
E-Installaties
SDR Elektrotechniek, Amsterdam
W-Installaties
Breman Utiliteit, Zwolle
Sloopwerk
Lagemaat, Heerde
Tegelwerk
Dijkstra Friese Kleiwarenfabriek, Sneek
Betonwerk
Loos Betonwerken, Obdam
Glas- en schilderwerk
HSM Glas, Moordrecht
Glas- en schilderwerk
Van Dijken Glas-Beleving, Waddinxveen
Plafond- en wandsystemen
Den-2, Woerden
Stuc-en schilderwerkzaamheden
Final Finish
Constructieve staalwerk
Companjen Constructies, Wezep
Interieurbouw
Brandwacht & Meijer, Utrecht
Metaalwerkzaamheden
Pronto Metaalwerken BV, Vaassen
Bouwprogramma
Gefaseerde (ver)nieuwbouw en herinrichting
Heineken Experience
Bouwperiode
Mei 2021 – september/oktober 2022
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Een mooie zijaanblik
op het hotel.
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Tekst: Ton van de Laar/Rien Tholenaar
Foto’s: Kiona in ‘t Veld & Huybregts Relou

Nieuw, duurzaam Valk
Exclusief hotel langs de A2
BREEAM Outstanding is het streven
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De balkons zijn pas geplaatst nadat de hele gevel gereed was.
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‘Er is een goede onderlinge verstandhouding,
wellicht omdat we allebei familiebedrijven zijn’

R

ond de jaarwisseling wordt een nieuw Valk Exclusief hotel in gebruik genomen, dat gebouwd wordt pal naast
de A2 in Best, net ten noorden van Eindhoven en vlakbij Eindhoven Airport. Het hotel zal o.a. beschikken over 198
kamers, waaronder 32 luxe suites met sauna’s en bubbelbaden.
Er komen drie restaurants in het hotel,
waaronder een Skybar op de twaalfde
verdieping. Verder zullen er vergader- en
congresfaciliteiten zijn, fitness- en
wellnessruimten en een uniek, 25 meter
lang zwembad. Op het dak van de tweede
verdieping wordt een riante daktuin
aangelegd. Ondanks al deze luxe wordt het
een van de duurzaamste hotels van
Nederland, zegt Jimmy van Eijndhoven.
Hij is Projectcoördinator Nieuwbouw bij
Huybregts Relou, dat de bouw realiseert
in opdracht van het Van der Valk-concern.
Huybregts Relou maakt deel uit van VB
Groep, een groep solide familiebedrijven
actief op het gebied van ontwikkeling en
bouw.

uiteindelijke afbouw en inrichting gebeurt
onder verantwoordelijkheid van Van der
Valk zelf. Ook werken de installateurs
rechtstreeks in opdracht van Van der Valk.
Levert dat geen coördinatieproblemen op?
Van Eijndhoven: “We voeren nu al bijna
tien jaar opdrachten uit voor Van der Valk,
dus we kennen elkaar heel goed. Zij weten
hoe wij werken en omgekeerd. Er is ook
een heel goede onderlinge
verstandhouding, misschien wel omdat
we allebei familiebedrijven zijn. Daar zijn
de lijntjes vaak toch wat korter, vindt er op
een wat informelere manier contact plaats.
Ook met de installateurs is de verhouding
prima. Wij coördineren alles, alsof zij in
opdracht van ons werken.”

Unieke gevel
Hoewel het hotel veel uitzonderlijke
aspecten heeft, zoals het 25-meter bad op
de tweede verdieping, de daktuin compleet
met bomen en de zwevende gebogen trap
in de lobby, is het toch de gevel die volgens
Van Eijndhoven het meest uitzonderlijk
is aan het project. “De balkons zijn pas
geplaatst nadat de hele gevel gereed was.
In de ruwbouwfase hebben we de koudebrug-verankeringssystemen ingestort,
die door Granito, de leverancier van de
balkons, waren aangeleverd. Een speciaal
frame zorgde ervoor dat die verankeringen
precies op de juiste plek terecht kwamen.
Bij het zakken van de steiger hebben we
daarna de balkons gemonteerd.”

BREEAM Outstanding
“De ambitie is om het BREEAM
Outstanding certificaat te behalen”, zegt
Van Eijndhoven. “Het ziet er naar uit dat
dit ook gaat lukken. De duurzaamheidseisen hebben voornamelijk consequenties
voor de installateurs, die rechtstreeks in
opdracht van Van der Valk werken. Voor
ons heeft het vooral procesmatige
gevolgen. Zo moeten we de bouwplaats
anders inrichten dan we gewend zijn en
moeten we afval op de juiste manier
verwerken. Ook hebben we
onderaannemers en leveranciers
geselecteerd die kunnen omgaan met deze
duurzaamheidsambitie en daarvoor de
juiste certificaten kunnen overleggen.”

Korte lijntjes
Huybregts Relou is als hoofdaannemer
verantwoordelijk voor de ruwbouw, de
gevel, het dak en de grove afbouw. De
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Samen bouwen
aan een duurzame
toekomst

0499 - 483 483
info@hrson.nl
huybregts-relou.nl

Het hotel zal o.a. beschikken over 198 kamers, waaronder 32 luxe suites.
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Hoofdconstructeur
Faas & Van Iterson:
berekenen, tekenen én
controleren
Ingenieursbureau Faas & Van Iterson is
hoofdconstructeur van het nieuwe Valk Exclusief
hotel in Best. Directeur/constructeur Jan van Iterson
belicht deze rol: “We hebben de
hoofddraagconstructie berekend en getekend. Daarna
hebben we alle tekeningen en berekeningen van
leveranciers en onderaannemers gecontroleerd op
uitgangspunten en ingediend bij de gemeente.
Daarbij is gebruik gemaakt van een BIM model, dat
door aannemer Huybregts Relou werd gecoördineerd.”
Essentieel voor het ontwerp zijn de stabiliteitskernen,
waarin zich de liften en trappenhuizen bevinden. Van
Iterson: “Die staan op een grote poer, met daaronder
vibropalen die hart-op-hart anderhalve meter staan.
De onderste twee verdiepingen zijn in het werk
gestort. Die hebben wij uitgewerkt. Hogerop is het
prefab beton, dat getekend en berekend is door de
leverancier.”

‘We hebben de hoofddraagconstructie
berekend en getekend’

Daktuin
Van Iterson noemt verder de dakvloer op de tweede
verdieping speciaal. “Daar komt een daktuin, die
plaatselijk belastingen oplevert van wel 750 kilo per
m². Daar hebben we in de kanaalplaatvloer
geïntegreerde stalen liggers toegepast.”
Wattstraat 52 Sassenheim | T 0252 234 950 | info@faasenvaniterson.nl | www.faasenvaniterson.nl
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www.pontmeyer.nl

Bouwcenter Swinkels
levert kalkzandsteen

TOM BOUWT BETER
MET PONTMEYER
’Ik profiteer dagelijks van de
kennis van PontMeyer’’.
TOM ODIJK, ODIJK TIMMERWERKEN

Bouwmaterialenhandel Bouwcenter Swinkels uit
Lieshout leverde voor de ruwbouw van het Valk
Exclusief hotel onder meer de kalkzandsteen blokken

Eindhoven
Ekkersrijt 7202
5692 HE Son
tel. 0499-477144

Einhoven De Hurk
Lodewijkstraat 16
5652 AC Eindhoven
tel. 040-3689290

en elementen voor de binnenwanden. Ron van Gompel,
hoofd verkoop buitendienst bij Swinkels, vertelt erover.
“Het is op dit gebied een van onze grotere werken van
de afgelopen jaren. Vanwege de omvang en de
schaarste op de markt hebben we meteen contact
opgenomen met leverancier Xella, om de aantallen en
de looptijd van de levering vast te leggen.”
Overleg
“In overleg met de fabriek en op verzoek van aannemer
Huybregts Relou zijn de blokken op europallets
geplaatst, in plaats van de gebruikelijke Silka pallets.
Dat vereenvoudigde het transport op de bouwplaats.”
Vaste partner
Van Gompel is trots dat Bouwcenter Swinkels heeft
bijgedragen aan het project. “Huybregts Relou,
waarvoor we al jaren bouwmaterialen leveren, is een
toonaangevend bouwbedrijf, die dit mooie hotel op een
geweldige zichtlocatie langs de A2 heeft gebouwd.”

‘We blijven onszelf
verbeteren op het gebied
van duurzaamheid’
Hout- en Bouwmaterialenhandel Pontmeyer Eindhoven
leverde FSC-gecertificeerd hout en plaatmateriaal voor
de bouw van het nieuwe hotel, dat gebouwd wordt
met de ambitie om een BREEAM Outstanding score te
behalen. Manager Joris Roelofs vertelt wat Pontmeyer
daarvoor doet.
“We leveren al jaren materialen aan Huybregts Relou. We
werken heel prettig samen, bijvoorbeeld bij het vinden
van gecertificeerde alternatieven wanneer de bestelde
materialen niet verkrijgbaar zijn. Net als Huybregts
Relou volgen wij een proactief beleid op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. We bewaken
continu de kwaliteit en voortgang van alle processen die
verband houden met milieu en certificering binnen onze
organisatie. Alles wordt vastgelegd in een database.
Daarin staan afspraken over certificering, maar
bijvoorbeeld ook alle transportbewegingen. Die zijn
allemaal op te vragen.”
Roelofs is blij met het project: “Wij proberen ons op het
terrein van milieu en certificering te blijven verbeteren
als organisatie. Daarom is het mooi om een bijdrage te
kunnen leveren aan dit project, met deze
duurzaamheidsambitie.”
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De samenwerking tussen alle partijen verliep uitstekend gedurende de bouw.
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Het stokje wordt overgedragen
De projectcoördinator is zeer
tevreden over het verloop van de
opdracht. “De samenwerking
tussen alle partijen was
uitstekend. Met Van der Valk als
opdrachtgever, architect Teunissen die ook een coördinerende rol
vervulde, de nevenaannemers, de
onderaannemers en leveranciers.
Iedereen heeft zijn beste beentje
voorgezet. Wij zijn bijna klaar nu,
waarna Van der Valk met de
afbouw kan beginnen.”
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Duurzame
dakbedekking voor
een duurzaam hotel
Oranjedak BV is een van de grootste

Uw duurzame dakpartner
Duurzame daktoepassingen
Waterretentiedaken
Groen- & tuindaken
Leefdaken
Zonnepanelen
Multifunctionele daken

dakbedekkingsbedrijven in Nederland. Het bedrijf,
met vijf vestigingen verspreid over het land, heeft
naast kwaliteit en innovatie ook veiligheid en
duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Middels
boomaanplant compenseert Oranjedak de
complete CO2 uitstoot van al haar projecten.
Daarvoor werkt het samen met de non-profit
organisatie Trees For All.

Maatschappelijke meerwaarde
Materialen met DUBOkeur
ISO 14001: milieucertificering
Alles is mogelijk op het dak.
Hier staan we niet altijd bij stil.
Samen met u kijken we graag
naar duurzame oplossingen.

Gezien de grote aandacht voor duurzaamheid is
het niet vreemd dat Oranjedak de opdracht
verwierf om de dakbedekkingen voor het nieuwe
Valk Exclusief Hotel in Best te verzorgen. Het
wordt immers een van de meest duurzame hotels
van Nederland, dat gaat voldoen aan de criteria
voor het BREEAM Outstanding certificaat.
Oranjedak Zuid BV, een van de vijf vestigingen
en net als het hotel gevestigd in Best, voert de
opdracht uit. Technisch bedrijfsleider Geert Staal
vertelt welke systemen worden toegepast. “Op
het dak van de hoogbouw brengen we eerst een
noodlaag aan, gevolgd door Isomix drukvast C-EPS
afschotmortel, waar twee lagen dakbedekking
overheen worden gebrand.
In verband met opwarming is de toplaag in het
wit uitgevoerd. Op de tweede verdieping, waar de
daktuin komt, is een wortelwerende dakbedekking
aangebracht, bestaande uit een gegoten noodlaag,
dezelfde Isomix afschotmortel en twee lagen
gebrande dakbedekking. Daarnaast verzorgen
we ook nog de dakbedekking van een terras op
begane grondniveau.”
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Op het dak van de tweede verdieping
wordt een riante daktuin aangelegd.
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Luuk Munsters

LIJMWERKEN
Kalkzandsteen

BIA

Munsters
Lijmwerken wil
gestaag groeien
Munsters Lijmwerken uit Deurne verzorgde al
het kalkzandsteen lijmwerk voor het nieuwe Valk

Experts in particuliere en
grootschalige bouwprojecten
Kalkzandsteen & BIA zijn het perfecte materiaal voor
de bouw van structurele muren en wanden. Steeds
meer opdrachtgevers ontdekken dat. Kalkzandsteen &
BIA hebben immers veel voordelen.
• Duurzaam • Grote massa • Snel plaatsbaar
• Rendabelste bouwwijze • Sterk • Milieuvriendelijk
• Uitstekende akoestische eigenschappen
Lek 14 • 5751LT Deurne • Telefoon: 06-55527582
E-mail: info@luukmunsters.nl • Internet: www.luukmunsters.nl

Exclusief hotel.
Onderin het hotel betrof dat handmatig lijmwerk
voor de vele binnenwanden die zich daar
bevinden. In de toren vanaf de derde verdieping,
waar de kamers zijn, ging het om gelijmde
elementen. Die moesten met een kraantje
geplaatst worden.
Munsters lijmwerken richt zich op het complete
pakket lijmwerk voor grote bouwprojecten, in
opdracht van de grotere aannemers in de regio
Brabant-Limburg. Een specialisme van het bedrijf
is het verlijmen van vellingkantblokken. Deze
hoeven na het verlijmen niet verder afgewerkt te
worden. Het gaat daarbij om kalkzandsteen
vellingkantblokken en BIA betonblokken.

‘Als zich een probleem voordoet, dan is
dat binnen vijf minuten opgelost’

Specialisatie als kracht
“We zijn een klein bedrijf”, zegt Luuk Munsters,
die binnenkort het stokje van zijn vader
overneemt. “We willen langzaam groeien. Onze
kracht daarbij is de specialisatie. Lijmwerk kent
voor ons geen geheimen. Als zich een probleem
voordoet, dan is dat binnen vijf minuten opgelost.
Daarvoor hoeft onze opdrachtgever niet terug
naar de tekentafel.”
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Betontrappen
TomHermans
Hermans
Betontrappen Tom

Putten 46 - 2320 Hoogstraten - België
Putten 46
2320
Hoogstraten
Tel: 0032/3-605
81- 76
- www.interieurbeton.be

Tel: 03/605.81.76 - info@bekistingswerken.be

Zwevende ronde trappen als blikvanger
Als je straks het nieuwe Valk Exclusief hotel in Best betreedt, zullen direct de zwevende ronde trappen opvallen. Zij
vormen de eyecatcher in de lobby van het hotel. Verantwoordelijk voor de betonnen ruwbouw van deze trappen is het
Belgische bedrijf Betontrappen Tom Hermans. Eigenaar Tom Hermans is trots op het resultaat.
“We hebben de trappen in het werk gestort”, vertelt hij. “Dit op basis van tekeningen van de architect en de constructeur.
Bijzonder is de omvang. We hebben eerder ronde trappen gemaakt voor de familie Van der Valk, zoals die in Tilburg en
Deventer. Die waren echter maar één verdieping hoog, terwijl deze over twee verdiepingen gaan.”
Een groot pluspunt bij het project vond Hermans de samenwerking tussen alle partijen. “We hebben vooraf onze
inbreng kunnen doen gelden, bijvoorbeeld door te pleiten voor lichtere wapeningsstaven. Zeker bij gebogen trappen
is het van belang dat de wapening tijdens het aanbrengen met de hand nog een beetje aangepast kan worden. En ook
tijdens het werk hebben we heel prettig samengewerkt met alle partijen.”
Er kan heel veel
Behalve betontrappen maakt het bedrijf van Tom Hermans ook inrichtingen in architectuurbeton, zoals balies en
keukenblokken. Hermans: “Beton komt steeds meer in zwang voor interieurs, en waar anderen nee moeten verkopen
kunnen wij heel veel wel.”
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De zwevende
gebogen trap
in de lobby valt
meteen op.

IndustrieBouw juli 2022 • 37

Valk Exclusief hotel • Best

De duurzaamheidseisen hebben o.a.
consequenties voor de installaties.
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Buurman als opdrachtgever
Als zwembad-technisch installatiebedrijf verzorgt Lotec de
filtering, leidingen, pompen en chloorinstallatie van het
zwembad op de tweede verdieping van het Valk Exclusief
hotel in Best. “Een bijzonder zwembad”, zegt Toon Loots van
het Eindhovense familiebedrijf. “Het is vijfentwintig meter
lang, dat zie je zelden bij een hotel.”
“Bijzonder is ook dat we het chloor ter plaatse maken
door zout-elektrolyse. Van gewoon keukenzout maken wij
chloor om het zwemwater te desinfecteren. Met de reststof
natronloog regelen we de pH-waarde van het water.”
Gemeenschappelijke achtergrond
Het Valk Exclusief hotel en Lotec zijn buren, slechts
gescheiden door de A2. “Zo zijn we ook in contact gekomen”,
zegt Loots. “We hoorden van de plannen en zijn eens
gaan praten, wat resulteerde in deze opdracht.” Ook met
aannemer Huybregts Relou heeft Lotec een band. “We zijn
allebei Eindhovense familiebedrijven. Wij bestaan bijna
honderdtachtig jaar en Huybregts Relou gaat al anderhalve
eeuw mee. Misschien is het die gemeenschappelijke
achtergrond, die maakt dat we uitstekend samenwerken.
Hier, maar ook op andere projecten.”

www.lotec.nl

IndustrieBouw juli 2022 • 39

Valk Exclusief hotel • Best

Trendsetters in de bouw

montage en afdichtingstechniek

Hakron is al sinds 1968
toeleverancier van producten
voor betonconstructies,
bekistingen en woningbouw.

Certacon opereert in de markt
van metselwerkondersteuningen
(lateien en geveldragers), borstweringssteunen, randbekistingen
en klein ankerwerk.

Hakron-Terwa is producent en
toeleverancier van producten
voor betonconstructies in
prefab- en bouwindustrie.

Hakron Services biedt als
dienstverlener extra service
op het gebied van montage en
afdichtingstechniek.

www.hakron.eu

Innovatieve toeleverancier is toegevoegde waarde
Door grondstof-schaarste, stijgende bouwkosten en personeelstekort, moet de bouwsector steeds innovatiever worden.
In dat opzicht biedt Hakron als trendsettende toeleverancier een belangrijke meerwaarde. “Zoeken naar innovatieve
oplossingen en het bieden van maatwerk zit in het DNA van ons bedrijf”, vertelt technisch adviseur buitendienst Emille
van Beekveld. Ook bij de bouw van het nieuwe Valk Exclusief hotel in Best maakt men daar graag gebruik van.
“Met ons nieuwe logistiek centrum in Harderwijk is onze slagkracht op logistiek gebied verder toegenomen. Onze
kracht zit in het ontzorgen van bouwbedrijven, onderaannemers en prefab betonfabrieken. Samen met hen zoeken wij
antwoorden op vragen als hoe kun je slimmer, sneller, beter en kostenbesparend bouwen? In dat kader wordt steeds
meer gekozen voor prefabricage. Je ziet onze innovatiekracht ook terug in de oplossingen voor de in het werk te storten
betonnen funderingen, vloeren en wanden. Diverse Hakron-producten kunnen op het werk aangebracht of gemonteerd
worden door Hakron Services.”
Unieke componenten voor betonwerk
Voor het nieuwe Valk Exclusief hotel leverde Hakron de beton-instort-voorzieningen voor de kelder en de
wapeningdoorkoppelsystemen voor de bovenbouw. Van Beekveld: “ Het zijn juist dit soort componenten waarmee wij
ons als toeleverancier voor de bouw onderscheiden.”
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De uiteindelijke afbouw en inrichting gebeurt onder verantwoordelijkheid van Van der Valk zelf.
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Wijnen Installaties
realiseert weer
sprinklerinstallatie voor
Van der Valk
Wijnen Installatietechniek BV uit Eindhoven realiseerde
de sprinklerinstallatie en de sprinklermeldinstallatie
voor het nieuwe Valk Exclusief hotel.
Het hoge afwerkingsniveau van het hotel komt ook
terug in deze installatie, volgens afdelingsmanager

Uw installatiespecialist voor:

Donny van Herpen. “De sprinklerkopjes in de algemene
ruimtes en de kamers zijn in kleur afgewerkt en netjes
verzonken in het plafond”, zegt hij. “Zelfs de
sprinklerinstallatie in de parkeerkelder is
gepoedercoat en in kleur gespoten, zodat die mooi

Ontwerp &
Engineering

W-installaties

Sprinklerinstallaties

Service &
Onderhoud

opgaat in de omgeving”. In verband met de kans op
vorst in de onverwarmde parkeergarage is daar een
droge installatie aangebracht. In de rest van het
gebouw gaat het om een natte installatie.
“We hebben al heel wat opdrachten voor Van der Valk
uitgevoerd”, vervolgt Van Herpen. “We weten
ondertussen wat we van elkaar mogen verwachten.
Ook de samenwerking met aannemer Huybregts Relou
liep perfect. Zij hebben voor ons de betonnen waterput
gerealiseerd en de opstorting voor de pompkamer. Ook
hebben ze de benodigde sparingen gecoördineerd en
aangebracht.”
Geweldig project
“Al met al was dit een geweldig project, waarin we met
alle partijen op een prettige manier samengewerkt
hebben. Met Van der Valk en Huybregts Relou, maar ook
met de E- en W-installateurs, de architect en alle
onderaannemers. Die goede sfeer werkt
stimulerend en dat is te zien aan het resultaat.”
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Boschdijk 722 in Eindhoven
040 290 11 60

www.wijneninstallaties.com
info@wijneninstallaties.com
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Comfortabel en snel
op en neer
De liften in het nieuwe Valk Exclusief hotel in
Best zijn afkomstig van Mitsubishi Elevator
Europe. het in Veenendaal gevestigde bedrijf
installeerde vier personenliften en een
goederenlift. De machinekamerloze
personenliften van het type Nexiez hebben een
hefvermogen van 1.600 kg ofwel 21 personen.
Ze gaan met een snelheid van 1,75 meter per
seconde op en neer tussen de veertien
stopplaatsen. De goederenlift heeft een
hefvermogen van 2.500 kg.
“De liften zijn ruim bemeten”, zegt Ronald
Koedam, sales manager nieuwbouw bij
Mitsubishi. “De gebruiker zal luxe, comfort en
ruimte ervaren. Zo geven de liften extra cachet
aan de openbare ruimtes in het hotel, ook de
snelheid draagt daaraan bij. Bovendien zijn de
liften erg duurzaam en energievriendelijk. Ze zijn
compatible met de eisen voor het
duurzaamheidscertificaat BREEAM en leveren
hieraan de maximale bijdrage op het onderdeel
liften.”
Mantelovereenkomst
Mitsubishi installeerde inmiddels zo’n 150 liften
voor het Van der Valk concern, verspreid over
Nederland, België en Duitsland. Koedam: “We
hebben een mantelovereenkomst met Van der
Valk voor service en onderhoud voor veel van de
hotels. De liften voor het nieuwe hotel in Best
sluiten daarbij aan. Al met al is het project goed
verlopen, met een fijne samenwerking tussen de
betrokken partijen. De realisatie is een felicitatie
waard aan Van der Valk en wij zijn blij dat we
mochten zorgen voor een zorgeloze verticale
mobiliteit.”
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40 Kilometer metal stud profiel
Schelp Bouw & Interieur bracht in de ruwbouwfase van
het nieuwe Valk Exclusief hotel plafond- en wandsystemen
aan. Een flinke opdracht volgens eigenaar Joost Schellens.
“We hebben 40.000 strekkende meter C60/27 profiel
verwerkt”, zegt hij. “En straks zit er een kleine 15.000 m2
plafond van ons in. Met enkele aardige details, zoals ronde
koofjes voor de indirecte verlichting van kolommen. Ook
maken we losstaande wandjes, speciaal op maat voor
wastafelmeubels. Dat soort details maken dit werk toch wel
speciaal.”
Schelp Bouw & Interieur voert het project rechtstreeks
in opdracht van Van der Valk uit, maar ook aannemer
Huybregts Relou is geen onbekende voor het Eerselse
bedrijf. Schellens: “Ook met hen hebben we al vaker op
een prettige manier samengewerkt. Er werd wel de nodige
flexibiliteit van ons verwacht in verband met de logistiek.
Overdag waren de bouwliften zodanig druk bezet, dat we
aanvankelijk het verticale transport van onze materialen
’s avonds moesten doen. Maar dat doe je graag als er een
goede, collegiale sfeer heerst.”

Bouwen met
toegevoegde waarde!

Afbouwfase
In de afbouwfase gaat Schelp Bouw & Interieur nog een
groot aantal systeemplafonds aanbrengen. Die komen in
diverse ruimten op de begane grond, de eerste, de tweede

Meerheide 122
5521 DX Eersel

www.schelpbouw.nl
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en de twaalfde verdieping. “Ook dat wordt nog een aardige
klus”, besluit Schellens. Maar we kijken er naar uit.”

“Er werd wel de
nodige flexibiliteit van
ons verwacht”

Best • Valk Exclusief hotel

De kamers hebben een indrukwekkend uitzicht.
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Nieuw hotel biedt haar gasten een kijkje in de
keuken
Rosval Production & Development BV speelt met de inrichting van de keukens voor het nieuwe Valk Exclusief hotel in
Best een echte thuiswedstrijd. “Wij werken regelmatig voor het Van der Valk concern en daar zijn we best een beetje
trots op”, vertelt Hoofd Verkoop Mari Versantvoort.
Grote open keuken in afwijkende kleurstelling
Blikvanger in het fonkelnieuwe 16 verdiepingen tellende hotel wordt volgens Mari de grote open keuken. “Omdat de
gasten daar vanuit het restaurant zo in kunnen kijken is er veel aandacht besteed aan het design. Dat is terug te zien in
de strakke moderne inrichting en met name de kleurstelling. Normaal is een grootkeuken uitgevoerd in standaard RVS,
maar dat is hier niet het geval.”
Complete keuken- en barinrichting
Naast de complete inrichting van de grote centrale keuken realiseert Rosval samen met twee partners alle koel- en
vriestechniek voor het hotel. “Tevens verzorgen wij de inrichting voor de in totaal zes bars. Speciaal is de brasserie met
bar op de 16e etage. Vanuit de brasserie heb je een geweldig uitzicht over Eindhoven. Begin 2023 kunnen de gasten
het allemaal zelf komen ontdekken.”
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Opdrachtgever
Van der Valk, Utrecht
Constructeur
Faas & Van Iterson, Sassenheim
Hoofdaannemer
Huybregts Relou, Son
Dakbedekking
Oranjedak Zuid BV, Best
Prefab betonelementen
Geelen Beton BV, Posterholt
Sprinklerinstallatie
Wijnen Installatietechniek BV, Eindhoven
Zwembadinstallatie
Lotec BV, Eindhoven
Bouwmaterialen
Bouwcenter Swinkels, Lieshout
Lijmwerk
Karel Munsters Lijmwerken, Deurne
Plafond-en wandsystemen
Schelp bouw & interieur BV, Eersel
Hout & plaatmateriaal
Pontmeyer, Eindhoven
Liftinstallatie
Mitsubishi Elevator Europe BV, Veenendaal
Betontrappen
Betontrappen Tom Hermans, Meer
Keuken
Rosval Productions en Developement BV, Best
Bekistingsmaterialen/ankerwerk
Hakron BV, Harderwijk

Wij storten ons op
het leven. En jij?
www.geelen-beton.nl
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Hart van de Waalsprong
in vogelvlucht.
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Duurzaam parkeren in het Hart
150 huishoudens worden voorzien van elektriciteit
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Het Parkeerhuis (Bliek) biedt plaats aan ruim 300 auto’s.
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Ontmoeting is het centrale thema in de
gebiedsontwikkeling van de Waalsprong

I

n de gebiedsontwikkeling Hart van de Waalsprong bij Nijmegen realiseert
het Nieuwkuijkse Hercuton - onderdeel van Janssen de Jong Groep momenteel een 9.500 m² groot Parkeerhuis dat plaats biedt aan ruim
300 auto’s. Acht split level verdiepingen hoog, duurzaamheid is er het
toverwoord.

‘In het
Parkeerhuis is
Hart van de Waalsprong – zes hectare
groot, 12.000 m² centrumfuncties, 500
woningen – moet het eerste energieneutrale woon- en winkelcentrum van ons
land worden. Met in het figuurlijke hart
ervan het bijzondere Parkeerhuis. Waar
parkeergarages regelmatig vaak niet de
schoonheidsprijs verdienen, geldt dit niet
voor het Parkeerhuis van Hercuton, voor
wie de beelden op deze pagina’s bekijkt.

ruim baan
gemaakt voor
deelauto’s voor
de bewoners’

Kosten besparen
Wat visueel het meeste opvalt volgens
Lucas van der Meij, planontwikkelaar bij
Hercuton is natuurlijk al het groen, dat via
speciale design plantenbakken aan de
gevels omhoog klimt dan wel naar
beneden groeit. “En natuurlijk de
pergola-constructie on top, waarop 2.200
m² zonnepanelen liggen. Daarmee worden
150 huishoudens van elektriciteit voorzien!
Overigens is bij het hele e-installatieverhaal continu nagedacht over hoe er
kosten bespaard kunnen worden. Denk
dan bijvoorbeeld aan de gekozen
Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.
verlichting en hoe alles geschakeld is,
opdat er niks brandt (of gedimd wordt) als
er geen gebruikers in de buurt zijn.”

Ruim baan
In lijn hiermee is er in het Parkeerhuis ook
ruim baan gemaakt voor deelauto’s voor de
bewoners. Voor het merendeel
vanzelfsprekend elektrische, op te laden op
alle verdiepingen. En wel zo, dat
uitbreiding van de capaciteit in de
toekomst eenvoudig is door te voeren.
Dit alles had in het voortraject natuurlijk
consequenties op het gebied van
brandveiligheid, zegt Van der Meij. Wat er
verder opvalt? Dat bezoekers dankzij een
kolomvrije overspanning geen last hebben
van stalen staanders om rekening mee te
houden bij het parkeren. Wel aanwezig

intern in het gebouw: ruime liften (voor de
winkelwagentjes) en ruimte voor trafo, de
stadsverwarming en een afvalinzamelpunt
voor de bewoners.

Ontmoeting
Overigens realiseert zusterbedrijf Janssen
de Jong Bouw in Hart van de Waalsprong
ook nog eens 155 woningen, die ‘raken
aan’ het Parkeerhuis van Hercuton. Van
der Meij: “De planning is zó strak dat we
besloten hebben om de woningen eerst
te bouwen en het Parkeerhuis pas daarna,
er tussenin. Als je bovendien bedenkt dat
er op dit relatief kleine ‘postzegelgebiedje’
naast ons nog vijf andere aannemers actief
zijn, dan begrijp je dat we elkaar
logistiek wel eens voor de voeten lopen en
er onderling een goede afstemming vereist
is. En dat er soms noodgedwongen
gekozen moet worden voor de op
voorhand niet de meest logische
bouwvolgorde…” Waar dit alles wel bij
past: Ontmoeting is het centrale thema dat
door de stedenbouwkundige werd gekozen
voor de Waalsprong-gebiedsontwikkeling
als geheel.
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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

In Hart van de Waalsprong bevinden zich 500 woningen.
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CIBIS: constructieve oliemannen

Bij CIBIS Bouwadviseurs ligt de nadruk op samenwerken
laat projectleider Frank Jager weten. ‘En van die kwaliteit
konden we volop gebruik maken bij het Parkeerhuis,
waar wij als constructeur onder meer verantwoordelijk
waren voor het constructieve ontwerp/BIM-model en de
afstemming tussen alle partijen.’
Meest sprekende voorbeeld in dezen voor met name
CIBIS: het feit dat het Parkeerhuis ingepast moest worden
tussen twee woonblokken aan de kopse kanten, wat extra
overleg (over het palenplan, over de staalconstructie)
vergde met de bij dát Hart van de Waalsprong-projectdeel
betrokken architect en constructeur. “Ervoor zorgen dat alles
uiteindelijk past en er tevreden gezichten aan tafel zitten:
daarin zit als een soort constructieve ‘oliemannen’ onze
inbreng en voldoening.”
Fraaie gevel
“Dit overigens naast het feit dat het Parkeerhuis straks aan
de buitenkant heel mooi ‘smoelt’ met z’n fraaie gevel en

Constructief partner bij
realisatie parkeerhuis
Hart van de Waalsprong

dat pergola-dak met de zonnepanelen, aldus de CIBISprojectleider, die in de categorie Voldaan Terugkijken ook
denkt aan het brandveiligheidsverhaal van het Parkeerhuis.
Staalconstructie
“De staalconstructie is niet brandwerend bekleed. Daarom
moesten we een brand- cq rekensimulatie loslaten op
het (open!) gebouw om de kritieke staaltemperaturen te
kunnen bepalen. Dat is geen dagelijkse kost voor ons en de
samenwerking met de partijen die daar goed in zijn maakt
het duurzame Parkeerhuis van Hercuton ook een bijzonder
project voor ons.”

Almelo / Amersfoort

0546 - 549240

constructieadvies - bouwkundig ontwerp
brandveiligheid - tekenwerk
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E-slimmigheden
Op het moment van schrijven zijn de vakmannen van
het Wijchense JWR Elektrotechniek nog druk bezig
met hun specialisme bij het Parkeerhuis: de
E-installaties.
JWR-projectmanager John Bergsma lepelt
enthousiast een paar mooie projectkrenten uit de
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D hardeman-vanharten.nl

pap. “Denk om te beginnen aan de ledverlichting
waarvoor gekozen is voor een heldere en
gelijkmatige lichtopbrengst op de parkeerdekken.

Het gebouw omvat acht split level verdiepingen.

Deze ledverlichting wordt slim geschakeld door
middel van bewegingssensoren, die ervoor zorgen dat
de verlichting op slechts 10% brandt als er niemand
aanwezig is, maar naar 100% stijgt zodra er beweging
wordt gedetecteerd op een parkeerdek of in de
trappenhuizen. Dit hebben we mede zo bedacht
opdat omwonenden zo min mogelijk last hebben van
onnodig brandende verlichting.”
Van kleur verschieten
Ook wijst Bergsma op de brandmeldinstallatie die
is uitgevoerd met een List Sensor-kabel. “Dat is een
unieke thermisch brandmelder die volledig is
gesloten en voorzien van thermische opnemers.
Omdat de kabel er uitziet als een gewone kabel
nodigt het bovendien niet uit tot vandalisme; niet
onbelangrijk vandaag de dag als je praat over
parkeergarages…” Ook voor de elektrische
laadpalen op alle verdiepingen en de PV-panelen op
het pergola-dak legde JWR de benodigde bekabeling
en voorzieningen aan. De zonnepanelen gaan
overigens niet alleen 150 huishoudens van
elektriciteit voorzien. Bergsma: ‘Het is de bedoeling

Gespecialiseerd in het meedenken in
elektrotechnische oplossingen op maat

dat er ook in die mooie glazen cirkels aan de
buitenzijde van het Parkeerhuis (zie artist
impressions) ledverlichting wordt aangebracht die
van kleur kan veranderen als er elektriciteit wordt
opgewekt door de PV-panelen.”
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Elektrotechniek
Inbraakbeveiliging
Brandbeveiliging

Bijsterhuizen 4015
6604 LW WIJCHEN
TEL 024-377 69 44
Email info@jwr.nl
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Toegangscontrole
Camerabewaking
Data en telecommunicatie

Postbus 1072
6501 BB NIJMEGEN
www.jwr.nl
Wij zijn een onderdeel van de DES Group

Nijmegen • Hart van de Waalsprong

Op het dak komt 2.200 m² aan zonnepanelen te liggen.

Opdrachtgever
Hans Geveling BV
Ontwikkelaar
Van Wonen Projecten BV, Zwolle
Architect
Korthtielens Architecten, Amsterdam
Adviseur
Exiss (fire safety), Breda
Bouwadvies
CIBIS Groep BV, Almelo
Hoofdaannemer
Janssen de Jong Bouw/Hercuton, Nieuwkuijk
E-Installatie
JWR Elektrotechniek BV, Wijchen
Wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren
Staalbouw
Reijrink Staalconstructie BV, Hilvarenbeek
Gevel
Metadecor, Kampen
Bouwprogramma
Bouwen parkeergarage voor 306 auto’s met
circa 2.200 m2 PV panelen.
Bruto vloeroppervlakte
9.500 m2

‘De planning is zo strak
dat we besloten hebben
om de woningen eerst te
bouwen en het
Parkeerhuis pas daarna’
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Symbool voor
Cultureel Erfgoed

De Botterwerf maakt geschiedenis zichtbaar en voelbaar
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De achtergevel van
de Botterwerf.
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In de werkplaats worden de botters onderhouden en gerestaureerd.
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‘Wij staan bekend om onze flexibiliteit, kwaliteit
en no nonsense mentaliteit. Afspraak is afspraak’

D

e Botterwerf staat symbool voor de geschiedenis van vissersdorp
Volendam. Vanuit dit pand moet die geschiedenis straks voor de bewoners
en toeristen zichtbaar en voelbaar worden. Daarnaast gaat de scheepswerf
dagbesteding en werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en krijgt het gebouw ook educatieve waarde voor
scholieren.
Op uitnodiging van de gemeente
Edam-Volendam heeft Klies & Jozef Bouw
BV uit Edam meegedaan aan de
aanbesteding om vervolgens onderdeel uit
te maken van het bouwteam Botter+. Na
de bouwteamfase heeft Klies & Jozef Bouw
van gemeente Edam-Volendam de
opdracht gekregen om Scheepswerf
Botter+ te realiseren. Mede-eigenaar en
directeur Kees Tol licht toe: “Het pand
bestaat uit twee delen, die middels glazen
wanden van elkaar gescheiden zijn. In het
pand nemen de bottervereniging Behoud
De Volendammer Botters,
zorgverlener Odion en horecabedrijf Culi
Café de Scheepswerf Botter+ hun intrek.
Op dit moment zijn zij nog bezig met de
inrichting, maar na de zomer gaan de grote
scheepsdeuren letterlijk open en wordt dit

mooie pand ook opengesteld voor publiek.
Zij kunnen hier kennismaken met de rijke
Zuiderzeecultuur en zien hoe de botters
in de werkplaats worden onderhouden en
gerestaureerd.”

weten te trotseren en hebben we project
Scheepswerf Botter+ op 22 juni jl.
opgeleverd. Bij Klies & Jozef Bouw
beschikken wij over een eigen
timmerfabriek. Die maakt vaak nét het
verschil. Niet alleen zijn wij daardoor
onafhankelijk en hebben geen last van
wachttijden, ook kunnen we daarmee
timmerwerk op maat leveren. Zo hebben
we in dit project de scheepsdeuren in onze
eigen werkplaats voorbereid en
gerealiseerd.”

Eigen timmerfabriek

Eigen timmerfabriek
TBE-ZA Architecten ontwierp het gebouw
samen met de bouwteamleden en de
gebruikers. “Binnen het budget blijven
vormt tegenwoordig een interessante
uitdaging, gezien de schommelingen in de
prijzen van materialen en in de levertijden
daarvan. Vanwege het sociaal-maatschappelijke karakter van het project was een
duurzame insteek belangrijk, wat inhoudt
dat je daar in materiaalkeuze ook rekening
mee dient te houden. In relatief korte
bouwtijd hebben we deze uitdagingen

Allround bouw- en aannemingsbedrijf Klies
& Jozef Bouw is een Volendams
familiebedrijf. Het is door Jaap ‘Klies’ Tol
en Piet ‘Jozef’ Veerman in 1995 opgericht.
Kees Tol: “Wij staan bekend om onze
flexibiliteit en kwaliteit en no nonsense
mentaliteit. Afspraak is afspraak. Als
familiebedrijf hebben we korte lijntjes en
dat is prettig werken voor onze klanten.
Inmiddels zijn we gespecialiseerd in de
nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen, waar dit project natuurlijk mooi
op aansluit.”

kliesjozefbouw.nl
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Karakteristieke uitstraling door
kunststofkozijnen
KDT Kozijnen BV gaf de door de opdrachtgever en architect
gewenste karakteristieke uitstraling handen en voeten. Het
Edamse bedrijf leverde 289 m² aan kunststofkozijnen, die
de Botterwerf de authentieke houtlook uitstraling bezorgen.
Erik Derriks vertelt: “Onder meer vanwege de prijs, maar
zeker ook met het oog op het duurzame karakter en
gedachtengoed van de Botterwerf, is samen met de
gemeente en architect gekozen voor kunststofkozijnen. Die
zijn door ons in de hele buitenschil, met uitzondering van
de scheepsdeuren, geleverd.”
Verdiepte profielen met houtlook
“Voor de kozijnen hebben we verdiepte profielen
met houtlook van Aluplast toegepast, marktleider in
Europa, waar wij dealer van zijn. De grote roedes zijn
in antracietkleur uitgevoerd. Ook de tussenstijlen van
de kozijnen zijn uitgevoerd in antraciet, zodat alleen de

Stijlvolle kozijnen van hoogwaardige
kwaliteit
Nijverheidstraat 31A | 1135GE Edam | 0299-231120

buitenkaders wit zijn. Voor het glas is gekozen voor een
standaard, veilige soort. Op nalevering worden tot slot nog
aluminium sierluiken voor alle raampartijen geleverd.”
Ontzorgen van A tot Z
KDT Kozijnen staat naast ouderwets vakmanschap en
moderne technieken ook bekend om de voor- en nazorg
die zij levert. “Samen met de opdrachtgever en architect
bespreken wij de wensen en budget en doen we het
tekenwerk. Zo heeft een aannemer het graag. Op die manier
ontzorgen wij de klant bij keuzes en advies.”
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De kunstofkozijnen geven het pand de authentieke houtlook uitstraling.
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Variatie en flexibiliteit kenmerken
Business Parc Nieuwland
Meebewegen met de markt
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Een impressie van hoe
een van de gebouwen er
uiteindelijk uit zal zien.
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‘Wij maken gezonde en toekomstgerichte
gebouwen, flexibel op de korte en lange termijn’

I

n opdracht van ontwikkelaar PaalB B.V. ontwierp RoosRos Architecten uit Oud-Beijerland een bedrijvenpark
op een kavel van 30.000 m² in Alblasserdam. PaalB wordt voor dit project volledig vertegenwoordigd door
Bouwinzicht B.V.

Het project is optimaal voorbereid op mogelijke aanpassingen in de toekomst.
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Een van de bedrijfshallen.

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

De grens tussen de gemeentes Alblasserdam en
Papendrecht loopt dwars over de kavel
Als projectleider is architect Henk de Gelder - partner bij
RoosRos Architecten - eindverantwoordelijk voor het ontwerp en
de technische uitwerking. “Het tekenwerk hebben we uitbesteed,
de esthetische begeleiding deden we zelf. Aannemer Stout is
inmiddels bezig met de eerste fase van de bouw.” Een deel van de
plannen voor de eerste fase wordt overigens herzien:
gekoppeld aan de tweede fase om voor een van de eindgebruikers een groter gebouw te kunnen ontwerpen en realiseren.

maken, flexibel op de korte en de lange termijn. Voorbereid op
mogelijke aanpassingen in de toekomst. Met genoeg daglicht en
met uitzicht op groen.” Uiteindelijk wordt het een heel verzorgd
gebouwencomplex met een ruim buitenterrein, aldus De Gelder.
“In detail en afwerking sober en doelmatig, maar bijzonder
passend voor bedrijfshallen met een kantoorgedeelte.”

Grenzen verkennen
Bijzonder aan het project is dat de grens tussen de gemeentes
Alblasserdam en Papendrecht dwars over de kavel loopt. “We
kwamen er tijdens het vergunningentraject achter dat de regels
per gemeente behoorlijk verschillen. Dat is best lastig, want je
wilt tenslotte een geheel realiseren, één bedrijvenpark maken.”

Mee met de markt
De opdrachtgever wilde gebouwen van verschillende formaten:
zo veel mogelijk variatie, om in te kunnen spelen op een brede
vraag in de markt. “Het project moet niet alleen die variatie
bieden, het moet ook kunnen meebewegen met veranderingen
aan de vraagkant van de markt. Wat daarbij helpt is dat wij vanuit
onze missie en visie gezonde en toekomstgerichte gebouwen

’Knap staaltje vakwerk’
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Eerst de mensen, dan de stenen
Bij veel projecten van Bouwonderneming Stout is Arjan
Meerkerk als projectmanager Planvoorbereiding al vanaf

Mensen voor
gebouwen

de calculatiefase betrokken. “Ik begeleid de calculatie en
kijk tegelijkertijd naar zaken als bouwtechniek, kansen
en risico’s en bijvoorbeeld logistiek.” Bij Business Parc
Nieuwland verliep dat niet anders.
“De opdrachtgever heeft het wensenkader geschapen.
Alles wat met de bouw te maken heeft, laten ze vervolgens
vol vertrouwen aan ons over. Dat geeft ons de kans
optimaal gebruik te maken van al onze kennis, kunde en
ervaring. We kunnen onze expertise op een heel positieve
manier inzetten voor de klant.” Deze benadering leidde
onder andere tot een funderings- en vloerkeuze waarvoor
minimale grondafvoer nodig was. “Een financiële meevaller
voor de opdrachtgever.”

Woningbouw

Zorg en onderwijs

Utiliteitsbouw

Beheer en onderhoud

Flexibele planning
Het motto van Stout is ‘Mensen voor Gebouwen’, want
uiteindelijk gaat het om de mensen die straks het gebouw
gaan gebruiken. “Dat vraagt van ons soms wat flexibiliteit.

Stationspark 1100

088 440 10 00

3364 DA Sliedrecht

info@stout.nl

www.stout.nl

Daarom bieden we onze opdrachtgever dus de kans om
gaande het proces plannen aan te passen als dat nodig
blijkt. Dat is hier ook het geval. Uiteindelijk gaat het erom
dat de mensen zich straks prettig voelen en fijn kunnen
werken. Wij doen alles om daar een correcte invulling aan
te geven.”
Focus op het welzijn van eindgebruikers
Met een kleine 120 medewerkers is Stout voornamelijk
actief in Zuid-Holland en aangrenzende provincies. “Het
meeste werk doen we binnen een straal van 100 kilometer
van Sliedrecht. We bouwen zowel utiliteit als woningen,
maar ook zorg en ‘specials’. En dat doen we altijd met het
welzijn van de eindgebruikers voor ogen.”
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Systeemplafonds en
metalstudwanden:
‘Gaat niet bestaat niet’

Het gebouwencomplex is in detail en afwerking sober en doelmatig,
maar bijzonder passend voor bedrijfshallen met een kantoorgedeelte.

Welts Totaal Afbouw B.V. uit Dordrecht neemt al ruim
30 jaar complete binnenafbouwprojecten aan.
Daarnaast verzorgen ze levering, montage en
afwerking van plafond- en wandsystemen en
metalstudwanden.
Eigenaar-directeur Danny Welts vertelt: “Voor die
montage werken we met een pool van vijftien
professionele ZZP’ers die we goed kennen.
Daarvan zijn er ongeveer vier tegelijk aan het werk
op Business Parc Nieuwland.” In totaal brengen we in
Alblasserdam ongeveer 1.100 vierkante meter metalstudwand aan en zo’n 275 vierkante meter systeemplafond. Voor 700 m2 van de wanden verzorgen we
ook de afwerking: ze worden zodanig afgesmeerd
– klasse B - dat ze klaar zijn om te sauzen.” Dat alles
gebeurt onder het bedrijfsmotto: ‘Gaat niet bestaat
niet’.
“Daar hoefden we ons bij dit project trouwens geen
zorgen over te maken”, zegt Welts. “Behoudens wat
meer- en minderwerk, mede door de wijzigingen in de
planning die voor het overige aan ons voorbijgingen,
loopt alles op rolletjes.”

VARIO
Rijksstraatweg 42A | 3316 EH Dordrecht
WELTS TOTAAL AFBOUW B.V.
is een modern afbouwbedrijf met deskundigheid en kwaliteit.
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Opdrachtgever
PaalB BV, Hendrik-Ido-Ambacht
Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Hoofdaannemer
Bouwonderneming Stout, Sliedrecht
Bouwmanagement
Bouwinzicht BV, Voorthuizen
Makelaar
Van Vliet Bedrijfsmakelaars BV, Ridderkerk
Grondwerk
Hak Kraanverhuur & Grondverzet BV,
Papendrecht
Terreinafscheiding
B&G Hekwerk BV, Veldhoven
Kanaalplaatvloeren
VBI, Huissen
Isolaties
Buller Bouwmaterialen BV, Arkel
Aluminium kozijnen
Intal BV, Opmeer
Systeemwanden
Welts Totaal Afbouw BV, Dordrecht
Bouwprogramma
Nieuwbouw bedrijven- en kantorenproject die
kan meebewegen met veranderende vraag
Bouwperiode
Fase 2: 1e kwartaal 2022- 1e kwartaal 2024

®

Bruto vloeroppervlakte
Circa 17.000 m2 (op kavel van circa 30.000 m2)

tion.com
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Just-in-time bevoorrading
bij bouw ALC
Een logistieke puzzel
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Eind dit jaar wordt
het ALC opgeleverd.
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Het ontwerp is erop gericht dat het logistieke
proces in één vloeiende beweging verloopt

A

ls hoofdaannemer zorgt Bouwbedrijf Vrolijk B.V. uit Breda dat eind dit jaar ALC (Amsterdam Logistic Cityhub)
wordt opgeleverd. Dit is een enorme, en vooral logistiek uitdagende, klus. Werkvoorbereider Tim Ligtenberg vertelt
wat er allemaal bij komt kijken.

Op de bouwlocatie stond oorspronkelijk een oude fabriek.
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“We begeleiden het project van A tot Z:
van het slaan van de funderingspalen tot
en met het maken van het dak, inclusief de
grote omloop die er omheen zit. Alleen de
zonnepanelen worden door derden
geleverd en gemonteerd”, begint
Ligtenberg. Het team van Vrolijk begon
met het bouwklaar maken van de
locatie. “Op de bouwlocatie stond een
oude fabriek. Die is gesloopt, waarna we
een klein stuk van het terrein moesten
saneren. Daarna konden we beginnen
met de funderingspalen. Het is een ideale
locatie: mooi aan de industriehaven van
Amsterdam. Er is de mogelijkheid om aan
te dokken met boten en je bent er tien
minuten van het centrum.”

CO2-uitstoot beperken
De Amsterdam Logistic Cityhub beslaat
straks een vloeroppervlak van 220.000 m².
“Het wordt één van de eerste logistic
centra in Nederland. De doelstelling is om
met vrachtverkeer deze cityhub te
bevoorraden, om vervolgens volledig
elektrisch, met elektrische busjes,
bootverkeer en bakwagenfietsen, door

te gaan naar de binnenstad. Zo wordt de
CO2-uitstoot in de binnenstad beperkt. Het
is bijzonder dat we daar als bouwbedrijf
aan bij mogen dragen.” Het gebouw zelf zal
ook duurzaam zijn dankzij zonnepanelen
op het dak en tien grote windturbines op
het kantoordak. Hiermee wordt ALC na de
realisatie qua energieverbruik
zelfvoorzienend.

Logistieke puzzel
De werkzaamheden begonnen in april
2021, de oplevering staat gepland op 24
november 2022. “Dat is zeker een
uitdaging, want het is een logistieke
puzzel. Het betekent dat we dagelijks
afstemmen, plannen en kijken wat de
dagproducties zijn. Door dat goed te
monitoren weten we of we op schema
lopen.” Ondanks dat het een groot terrein
is, spreekt Ligtenberg toch van
‘postzegelbouwen’. “Op sommige dagen
zijn we met zes of zeven kranen tegelijk
aan de slag. Er werken meerdere teams
van de betonbouwer, staalbouwer en
dakbedekking door elkaar heen. Dat vergt
veel afstemming. Ook krijgen we per dag

veertig vrachtwagens op de bouw. Daarom
werken we met verschillende bouwhubs
rondom Amsterdam. Deze terreinen
worden door ons bevoorraad: alle
materialen worden opgeslagen en kunnen
binnen tien minuten just-in-time geleverd
worden op de bouwplaats.”

Functioneel ontwerp
De bouw wordt 400 m lang en 100 m
breed aaneengesloten. “Dan moet je altijd
rekening houden met de werking van het
gebouw om constructief alles op elkaar
aan te passen.” Ligtenberg spreekt van een
functioneel ontwerp. “Het ontwerp is erop
gericht dat het logistieke proces in één
vloeiende beweging verloopt dankzij een
slimme routing en eenrichtingsverkeer op
het terrein.” Waarom Bouwbedrijf Vrolijk
B.V. gevraagd is voor dit veelomvattende
project? Volgens Ligtenberg onder meer
omdat het bedrijf geen uitdaging uit de
weg gaat. “We zijn enthousiast. Als snel
groeiende organisatie zijn we flexibel en
kunnen we goed inspringen op vragen van
de klant.”
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Het is de bedoeling om de cityhub met vrachtverkeer te bevoorraden.
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Snel schakelen voor
engineer tijdens bouw
ALC

Logistic Cityhub (ALC), aldus Bart Oomen van Cerfix

Ingenieursbureau
voor bouw en civiel

Constructies. “De uitvoering liep soms bijna voor op

Kijk op cerfix.nl

Het was noodzakelijk om heel snel te kunnen
schakelen tijdens de bouw van de Amsterdam

de planwijzigingen. Maar doordat alle partijen nauw
samenwerkten konden we de vaart erin houden.”
Cerfix Constructies heeft de volledige
UO-engineering van de fundering van het ALC
verzorgd, vertelt projectleider Oomen. “Dus alle

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

Funderingen, houtconstructies, staalconstructies
en betonconstructies

berekeningen voor de balken, de poeren en de
kolommen, evenals de paalafwijkingen en de
conflicten die we daarbij tegenkwamen. We kwamen
op een gegeven moment lastige plekken tegen voor

Heinkenszand

Danielsweg 10-12
4451 HP Heinkenszand
+31 (0) 113-56 40 60

Dirksland

Watertoren 49a
3247 CL Dirksland
+31 (0) 187-60 96 58

de kade-ankers, en dan moet je snel kunnen
schakelen met je opdrachtgever. Zeker als de
tijdsdruk zo hoog is als bij dit project.”
Creatieve oplossingen
“Maar dat is geen onbekende materie voor ons,
eigenlijk moeten we heel vaak realtime de
berekeningen aanpassen en wijzigingen
doorvoeren. We zijn niet anders gewend. Dat maakt
het werk voor ons ook zo interessant: het is nooit
standaard, altijd moet je creatief met slimme
oplossingen kunnen komen.”
Advies
“En daarmee zorgen we ook altijd dat de planning
van de opdrachtgever gehaald kan worden. Dat
maakt dat je als opdrachtgever met een constructief
advies van Cerfix Constructies kiest voor zekerheid.”
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De volledige bestrating wordt gedaan door JdB Groep.
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‘Intensieve afstemming en een strakke
organisatie waren vereist’
Het grondwerk, de riolering en terreininrichting voor de nieuwe Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) wordt
verzorgd door JdB groep. Directeur GWW Roel Hettinga vertelt: “Dit distributiecentrum is enorm groot en
voorzien van loading docks op twee niveaus.”
“Voor de bereikbaarheid
van de verdiepingen zijn er
hellingbanen en is er een
omloop om het pand
gerealiseerd door
hoofdaannemer Bouwbedrijf
Vrolijk. De realisatie van
deze omloop op het
buitenterrein, gelijktijdig
met de aanleg van het
buitenterrein, zorgt voor een
logistieke uitdaging. Dit in
combinatie met een toch al
krappe planning vergt een
intensieve afstemming en
strakke organisatie.”
Er kan heel veel
JdB groep heeft het grondwerk voor de fundering en de vloer onder de hal van ruim 47.000 m² verricht.
Het buitenterrein wordt voorzien van circa 31.500 m² bestrating, en er wordt een oppervlakte van circa
13.500 m² geasfalteerd.
Er kan heel veel
“Met de bestrating zijn we nu bezig”, vertelt Hettinga. “Het grondwerk onder de hal hebben we al eerder
gereed gemaakt, inclusief de riolering buiten het gebouw, waar zo’n 5 km rioolbuis in zit, met inbegrip van
de nodige olie-benzineafscheiders en pompputten. Bijzonder bij dit werk was ook het grote aantal poeren
onder het gebouw: maar liefst een kleine 800 stuks. Voor ons een heel uitdagende klus!”

‘Maar liefst een kleine 800 stuks poeren onder het gebouw’
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Dankzij de ligging aan de
industriehaven van
Amsterdam is er de
mogelijkheid om aan te
dokken met boten.
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Extra lange kanaalplaten
Momenteel is Preco uit Apeldoorn bezig met diverse betonnen producten voor de nieuwe Amsterdam
Logistic Cityhub (ALC). Voor deze toepassing maakte Preco in eigen beheer extra lange (18.70 m)
kanaalplaten die vervolgens een flinke logistieke uitdaging vormden, zegt projectleider Gilian van Lith.
“Zowel om ze uit onze eigen fabriek te krijgen, als om ze met die lengte en dat gewicht op de bouwplaats
te krijgen. Maar dat is uitstekend verlopen.”
Preco heeft voor het ALC alle kanaalplaatvloeren gefabriceerd, vertelt Gilian verder. “Dan hebben we het
over 127.000 m². Het ALC heeft twee verdiepingen, dus er waren ook een aantal betonnen trappen nodig.
Die hebben we eveneens gemaakt en geleverd. Daarnaast hebben we alle gevelelementen van beton
geleverd. Dan hebben we het over 5.500 m². Ook een aantal binnenwanden van beton komen uit onze
fabriek, evenals de 200 loading docks en de 106 dock-bakken voor de eerste verdieping.”

‘Wij bouwen beton’
De volgende klus: de omloop
Preco is de enige Nederlandse fabrikant van deze grote lengtes kanaalplaatvloeren. “Die lengte was nodig
om een dusdanig groot oppervlak te creëren dat je met de wagens gemakkelijk kunt draaien op de docks.
Twee kortere kanaalplaatvloeren zou een lastiger constructie hebben betekend. Daarom hebben we voor
deze oplossing gekozen.” Een deel van het werk is al gerealiseerd, zoals de hal en het binnenwerk. De
omloop is het volgende deel dat Preco aan gaat pakken. “We plannen de oplevering daarvan in week 41.”
Op maat
Preco, dat in 2004 als Cervix beton startte,
heeft drie jaar geleden in Apeldoorn
een eigen betonfabriek van 10.000 m²
gebouwd zodat alle producten op maat in
eigen beheer kunnen worden
geëngineerd en gefabriceerd. Recent
heeft Preco voor nieuwe distributiecentra
van Aldi betonnen maatwerk geleverd, in
Groningen en in Deventer. Het totale
assortiment van Preco omvat prefab
kolommen, balken, wanden, vloeren,
trappen, bordessen en kanaalplaten.
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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

Op sommige dagen is men met zes of zeven kranen tegelijk aan het werk.
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Fundatie en doks
verzorgd door
gespecialiseerde
aannemer
Als gespecialiseerde aannemer in de betonbouw
realiseerde het team van ANL Verhoeven Bouw BV de
complete fundaties en doks van Amsterdam Logistic
Cityhub. Eigenaar Verhoeven licht het mooie project
toe.
“Voor deze opdracht in Amsterdam hebben we de
complete fundaties en doks gerealiseerd. De
werkzaamheden behelsden ook de maatvoering,
bewapening en engineering van de systeembekisting,
waarvoor we gebruikmaakten van een 3D-model.”
Onderscheidende waarden
De no-nonsense mentaliteit en jarenlange
ervaring in deze tak van sport zijn de
onderscheidende waarden van het bedrijf uit
Langenboom. “We hebben alle benodigde
bekistingsystemen, hulpconstructies, gereedschappen
en bouwplaatsinrichtingen in eigen beheer. Dit maakt
dat we snel kunnen schakelen en gedegen te werk
gaan.”

Lageheiweg 6 | 5453 ST Langenboom
info@verhoevenbouw.nl
Tel: 0486-431422
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De Amsterdam Logistic Cityhub beslaat straks een vloeroppervlak van 220.000 m².
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We zijn bij Reijrink Staalconstructie dagelijks bezig met het verduurzamen en energiezuiniger maken van ons productieproces en
eindproduct. We tekenden uiteraard het Bouwakkoord Staal voor de
verdere verduurzaming van staal in de bouw. We willen verder, duurzamer, groener. En we willen dat voor u en voor onszelf vooral ook

meetbaar maken. Daarom is er nu Reijrink Staalconstructie Greenline.
Via deze divisie zetten wij stappen naar een zo groen mogelijke staalconstructie. Nieuwsgierig naar wat er mogelijk is? Wilt u weten wat
Reijrink Staalconstructie Greenline kan betekenen voor uw project?
Wij vertellen u er graag meer over.

ONTDEK WAARIN WE EXCELLEREN OP:

REIJRINK.COM
ESBEEK & SOMEREN TEL: 013 5041585

‘We houden wel van een uitdaging!’
Tegelijkertijd met de betonbouwer je staalconstructies leveren en monteren vergt een strakke planning.
Zeker als het gaat om in totaal 2.700 ton staal waarmee een complete distributiehal tot 25 meter hoogte
bovenop een betonnen constructie moet worden gebouwd.
Tegelijkertijd wordt er een kantoorgedeelte gebouwd waarin
stalen kolommen en HEA-liggers verwerkt zijn die tot 37
meter hoogte gaan. Voor de bevestiging van de beplating
rond de betonnen onderbouw zijn ook nog enkele honderden
tonnen hulpstaal aangebracht. Hierdoor moet er zeer goede
afstemming zijn met de betonbouwer om de planningen
volledig parallel te laten verlopen.
Vakwerkspanten
We hebben het over de Amsterdam Logistic Cityhub (ALC),
waar Reijrink Staalconstructie het afgelopen half jaar met
twee en soms drie montageploegen hard aan de slag is
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geweest om de distributiehal, kantoor en hulpconstructie t.b.v. de beplating van het nieuwe ALC te
voltooien. “De distributiehal is volgens de bekende techniek van de vakwerkspanten gemaakt”, vertelt
algemeen directeur Willem Reijrink.
Unieke bouw
“Het is met die bouw bovenop het betonnen casco een unieke situatie in Nederland, nergens anders is er
nog zo gebouwd. Stap voor stap monteerden we de stalen onderdelen, terwijl de betonbouwer ook steeds
verder vorderde. We kregen deze opdracht van Bouwbedrijf Vrolijk. Daar werken we vaker voor. Dit was
weer een mooie en uitdagende opdracht voor ons. We moesten het tempo van de betonbouwer exact
volgen, anders konden we niet meer uit de voeten. Maar dat is gelukt. Wij houden wel van een uitdaging.”

Extra opdracht
En de opdracht voor Reijrink is nog niet klaar, want de heren Mosselman en Jansma van opdrachtgever
Bouwbedrijf Vrolijk hebben Reijrink een extra opdracht gegeven voor het leveren en monteren van de
staalconstructie inclusief roosters van de hellingbanen waarover de vrachtwagens en busjes rijden om op
verschillende niveaus te kunnen laden en lossen. “Deze klus gaan we snel oppakken, samen met het extra
binnenstaal wat nog nodig is voor bevestiging van diverse binnenwanden.”
We steel the future
Reijrink Staalconstructies, dat dit jaar precies 55 jaar bestaat, investeert continu in techniek, kennis en
mensen. Bij het bedrijf werken zo’n 140 vakmensen. Met de high-tech machinelijn ‘The Fabricator’ zijn zij
de modernste staalfabriek van Europa. ‘We steel the future’ is hun motto en de toekomstgerichte visie
benadrukken ze met de ontwikkeling van Reijrink Staalconstructie Greenline. Via deze divisie zetten zij
stappen naar een zo groen mogelijke staalconstructie.
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Er werken meerdere
teams van de
betonbouwer,
staalbouwer en
dakbedekking door
elkaar heen
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Kabeldraagsystemen ALC in ervaren
handen
In de in aanbouw zijnde Amsterdam Logistic Cityhub komt maar liefst een kilometer of zes à zeven aan
kabel- en wandgoten te liggen. Niedax uit het Gelderse Wijchen levert niet alleen deze kabeldraagsystemen, maar dacht al in een vroeg stadium mee over de beste oplossingen. Commercieel directeur
Jan van den Goorbergh en projectmanager Ferdie van de Heuvel vertellen over de meerwaarde die het
team biedt.
Zo rond de jaarwisseling 2021-2022 deed Barth Installatietechniek uit ’s-Gravendeel een aanvraag bij
Niedax voor dit project. “We werken op regelmatige basis samen met Barth Installatietechniek. Zo ook
voor ALC, waarvoor we een aanbieding mochten uitbrengen”, begint Van den Goorbergh.
Zoeken naar beste oplossing
Projectmanager Van de Heuvel geeft aan dat er in een vroeg stadium met Barth Installatietechniek
werd meegedacht. “We staan dicht bij de klant en zetten altijd graag onze kennis in voor een project. In
dit geval vroeg de installateur bepaalde kabelgoten die, nadat wij de tekeningen hadden bestudeerd,
op basis van onze expertise over-gedimensioneerd waren. Vanuit de tekeningen zoeken we altijd naar
de beste oplossing en adviseerden we in dit geval een ander type kabelgoot. Dat is direct onze
meerwaarde; aan de hand van uitvoeringstekeningen bepalen we de benodigde materialen. Ook
kunnen we advies geven in het gebruik van speciale materialen. Hierbij zorgen we voor een juiste
begroting, waarbij we het gestelde budget scherp in het oog houden.”
Projectcoördinatie
De uitdaging van het project zit in het volume; er zal zo’n vijf à zes kilometer kabelgoot nodig zijn en
nog eens 1.500 meter aan wandgoten. “Wij ontzorgen Barth Installatietechniek door in dit onderdeel
van het project de coördinatie te verzorgen tussen de groothandel, montagebedrijven en het team van
Barth. Bij opdracht starten we met een ‘Kick Off’ samen met de installateur en de montagepartner. Op
basis van de planning en voortgang levert Niedax de benodigde materialen af. Verpakt per bouwdeel
en/of per etage, worden de materialen eventueel met speciaal vervoer afgeleverd”, aldus de projectmanager.
Snel leveren
De kabeldraagsystemen worden bij het moederbedrijf van Niedax in Duitsland geproduceerd. De
commercieel directeur: “Wij zijn een voorraadhoudend verkoopkantoor, waardoor we snel en ter
ondersteuning van onze groothandel, vanuit het magazijn in Wijchen kunnen leveren. Een sterk punt
van onze dienstverlening: we doen altijd wat we beloven en bieden een persoonlijke benadering.
Hierdoor kunnen onze klanten op ons bouwen!”
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INSTALLATION
WITH A SMILE
Barth Installatietechniek is een proactieve
installateur met een passie voor het ontzorgen
van bedrijven. Wij creëren, onderhouden en
inspecteren installaties in alle uiteenlopende
soorten gebouwen.
Elke dag weer bewijzen onze medewerkers dat
hun liefde voor techniek in combinatie met
klantgerichtheid de meest tevreden klanten
oplevert.

Kijk op www.barthinstallatietechniek.nl
voor meer informatie.
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Slim installatiewerk
door intensieve
engineering
Maar liefst driekwart jaar hebben de engineers van
Barth Installatietechniek uit ’s Gravendeel besteed
aan de voorbereidingen voor de totale installaties
voor de nieuwe Amsterdam Logistic Cityhub (ALC).
“Het tot in detail uittekenen van het project in het
voortraject, resulteert in een uitvoering van hoge
kwaliteit”, vertelt Karel Barth, mede-eigenaar van
Barth Groep.
“In opdracht van Bouwbedrijf Vrolijk verzorgen wij
voor dit imposante gebouw in Amsterdam
Noord-West de E-, W- en S-installaties. Inmiddels
hebben we het hoogste punt bereikt. De eerste
windmolens zijn begin juli op het dak gehesen.”
Logistieke uitdaging
Ook legt Barth Installatietechniek de
middenspanningsinfrastructuur aan voor diverse
transformatorstations. Daarnaast verzorgen ze de
elektrische installaties voor maar liefst 10.000
zonnepanelen en de vele elektrisch laadpunten ten
behoeve van elektrische vrachtwagens. “Logistiek is
dit project een mooie uitdaging. De grote
hoeveelheid partijen op locatie en het compacte
bouwen vereisen een strakke planning. Het ALC ligt
op de erfgrens, direct aan het Noordzeekanaal.”
BREEAM certificaat
“Duurzaamheid staat binnen dit project centraal. De
kantoorlaag boven de distributiehallen is
bijvoorbeeld volledig gasloos. Omdat we van te voren
tot in detail hebben geëngineerd, zijn we tot mooie
oplossingen gekomen. Het gebouw is dan ook
volledig BREEAM-gecertificeerd.”
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Woekeren met de
ruimte
De grootste uitdaging voor dak- en
gevelplaatspecialist Cladding Partners bij de bouw
van de Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) was het
woekeren met de ruimte, vertelt Jeroen van der
Velden, hoofd projectmanagement.
“Met een korte doorlooptijd en veel partijen die op
een beperkte ruimte hun opdrachten wilden
uitvoeren was het echt woekeren met de ruimte.
Maar door de strakke planning en de nauwe
samenwerking met de andere onderaannemers en
uiteraard Bouwbedrijf Vrolijk is dat prima gelukt.”
40.000 m2 dakplaten
Cladding Partners verzorgde de totale dak- en
gevelbekleding voor het ALC. Het betrof 40.000 m²
stalen dakplaten, isolatie en bedekking. Voor de gevel
van het gebouw leverde en installeerde Cladding
Partners 20.000 m² sandwichpanelen, FM Approved,
met een brandklasse B. Voor de kantoren werden
aluminium-kunststof composiet wandbeplatingen
geleverd. De 14.000 m² sandwichpanelen voor de
binnenwanden zijn deels gevuld met pir, deels met
steenwol voor de juiste isolatie. Ook deze panelen
zijn FM Approved.
Samenwerking
Van der Velden: “We werken al sinds 2008 vaak
samen met Bouwbedrijf Vrolijk. We weten wat we
aan elkaar hebben.” Cladding Partners werkt in heel
Nederland aan grote opdrachten voor dak- en
gevelbekleding en biedt werk aan 60 vaste
medewerkers. Daarnaast worden er iedere dag tussen
de 150 en de 200 onderaannemers ingezet.

IndustrieBouw juli 2022 • 94

Amsterdam • ALC

Een mooi bovenaanzicht van het terrein.
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Bel 06 15 56 66 45 of mail naar André :
andre@vanderjagtgroep.nl

Er waren damwanden geplaatst zodat als het ware kon worden gewerkt in een grote bak.
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Van palenkraker tot spreekwoordelijke
hekkensluiter
Als alle andere werkzaamheden afgerond zijn, zorgt Van der Jagt Groep uit Krimpen aan den IJsel
en Kapelle (Zeeland) met haar zaagmachines vaak nog voor de laatste finishing touch. Zo ook bij de
Amsterdam Logistic Hub, waar de in het werk gelegde kanaalplaten op het laatste moment nog van
overtollige centimeters ontdaan worden en netjes op maat gezaagd worden.
Bedrijfsleider André Rikkers vertelt: “Van der Jagt Groep verzorgt zowel het slopen, boren als het zagen.
Die drie-een-heid is vrij uniek. Wij hebben een raamovereenkomst met Bouwbedrijf Vrolijk afgesloten
voor het bouw- en sloopwerk. Bijna altijd komen er nog zaagwerkzaamheden bij. In dit project zijn we
al ruim een jaar bezig. We zijn begonnen met het palensnellen en momenteel verzorgen we voor tal
van partijen nog allerlei uiteenlopend zaag- en boorwerk. Voor de loodgieter maken we bijvoorbeeld
doorgangen door de vloeren. Ook voor het aanleggen van het elektrawerk en de wandcontactdozen
worden wij ingeschakeld. Zaagwerk komt ook buiten het pand voor, zoals op de hellingbanen waar we
de sleufjes, de zogenaamde delitatievoegen, zagen die de weersomstandigheden moeten opvangen.”

‘Van der Jagt Groep verzorgt zowel het slopen, boren
als het zagen’
Palenkraken
“Voor Amsterdam Logistic Hub zijn we in het voorjaar van 2021 van start zijn gegaan met het
palenkraken. Met onze rupskranen hebben we met een gemiddelde van 60 per dag in totaal bijna
3.000 palen gekraakt om de bewapening vrij te leggen. Dat is op hydraulische wijze gebeurd. Het
betonpuin konden we in een container lossen op een naastgelegen locatie, waar afvalverzamelaar
Beelen gevestigd is. Dat was een efficiënte bijkomstigheid, het scheelde enorm veel tijd in de afvoer
van het puin.
De locatie Ankerweg is omgeven door water. Er waren damwanden geplaatst, zodat je als het ware in
een grote bak werkt. Om het werkbaar te houden is goed watermanagement nodig. Met een tijdelijke
betonnen vloer hebben we de palen vrijgegraven.”
Familiebedrijf
Het familiebedrijf is dagelijks met circa 80 mannen en vrouwen aan de slag, verdeeld over de beide
vestigingen. De medewerkers zijn op de werkvloer opgeleid en volgen blijvend scholing op het gebied
van milieu en veiligheid, duurzaam ondernemen en het hanteren van efficiënte en verantwoorde
materialen en technieken.
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VOOR DISTRIBUTIECENTRA:
afschermpalen
buisconstructies
looppad bescherming
hekwerken
keerwand
vangrail
superplint
bewegwijzering
belijning
hoogtebegrenzing

VOOR PARKEERGARAGES:
voertuigkering
hekwerken
belijning

OPENBARE RUIMTE:

www.vanstraten-geleiderail.nl
0344 - 578505
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afvalbakken
banken
(picknick)tafels
trottoirpalen
fietsparkeren
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Opdrachtgever
CTP NV, Amsterdam
Architect
Convex Architecten, Rotterdam
Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Vrolijk BV, Breda
E-Installateur
Barth Installatietechniek BV, ‘s-Gravendeel
Kanaalplaatvloeren
Preco BV, Apeldoorn
Funderingsconstructies
Cerfix Constructies BV, Heinkenszand en
Dirksland
Grond, riool en terreinwerkzaamheden
JdB Groep BV, Hoofddorp
Leveren en monteren staalconstructie
Reijrink Staalconstructies BV, Esbeek
Leveren en monteren geleidenrail,
aanrijbeveiliging en kolombescherming
Van Straten Geleiderail BV, Opijnen
Sloopwerkzaamheden
Van der Jagt Groep, Krimpen a/d IJssel
Leveren en monteren gevelbeplating,
dakplaten en dakbedekking
Cladding Partners BV, Oosterhout
Kabeldraagsystemen
Niedax Kleinhuis BV, Wijchen
Betonwerk en vloeren
ANL Verhoeven Bouw BV, Langenboom
Bouwprogramma
Bouwen logistiek centrum (XXL logistieke
stadshub)
Bouwperiode
Start bouw april 2021, oplevering december
2022
Bruto vloeroppervlakte
Circa 220.000 m2
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Toekomstige gebruikers
van het gebouw en andere
Ridderkerkers mochten in de
voorbereiding meedenken
over de nieuwbouwplannen.
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Gemini College: klaar voor
een duurzame toekomst
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‘Het geheel is uitgebreid driedimensionaal
geëngineerd, zowel bouwkundig als constructief’

E

en middelbare school op een sportcampus. Op het voormalige hoofdveld van voetbalvereniging RVVH laten de
gemeente Ridderkerk en het Gemini College een bijzonder ensemble bouwen: een nieuw schoolgebouw voor 750
vmbo-, havo- en vwo-leerlingen en een aanpalende sporthal. Om zo veel mogelijk draagvlak te creëren liet het
Gemini College toekomstige gebruikers van het gebouw en andere Ridderkerkers in de voorbereiding meedenken
over de nieuwbouwplannen.
De sporthal blijft eigendom van de
gemeente en zal - naast het Gemini College
- onderdak bieden aan diverse plaatselijke
sportverenigingen. De bouw wordt
gecoördineerd en uitgevoerd door Slokker
Bouwgroep vestiging Breda. “Onze
vestiging is gespecialiseerd in zorg,
onderwijs en woningbouw”, vertelt
assistent-projectleider Rik Fassaert. “In
februari 2021 startten we met de
engineering en twee maanden later kon de
uitvoering beginnen. Vóór aanvang van de
herfstvakantie van het nieuwe schooljaar
hopen we de nieuwbouw op te leveren.”

Zichtbaar duurzaam
De multifunctionele sportzaal wordt
omgeven door het U-vormige
schoolgebouw. “Bijzonder in het ontwerp
van DP6 architectuurstudio uit Delft zijn
de ronde vormen in het gebouw, de grote
centrale hal van de school, afwisselend
afgewerkt met hout- en bamboe.” Om een
flexibele inrichting mogelijk te maken en
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toekomstige herindelingen te
vergemakkelijken is gekozen voor een
staalconstructie met kanaalplaatvloeren en
metalstudwanden. Diverse
duurzaamheidsmaatregelen brengen het
geheel dicht bij ‘nul op de meter’: “Zo staat
het dak vol met zonnepanelen en zorgen
warmtepompen voor verwarming en
koeling. Een groot scherm in de school
maakt, naast de energieopbrengst van de
panelen, de complete energiehuishouding
van de school inzichtelijk.”

100% 3D engineering
Mede door de golvende, ronde vormen is
het bouwtechnisch een relatief complex
project, aldus Fassaert. “Rechttoe, rechtaan
bouwen is natuurlijk altijd gemakkelijker.
Alle wanden zijn hier gesegmenteerd om
die vormen te krijgen. Het geheel is dan
ook uitgebreid driedimensionaal
geëngineerd, zowel bouwkundig en
constructief als installatietechnisch. Wij
bereiden een werk 100% voor in BIM en we

vragen van al onze leveranciers en
bouwpartners om productiemodellen te
maken die wij vervolgens samenvoegen in
een coördinatiemodel.” Uiteindelijk staat
er een van binnen en van buiten prachtig
ensemble van in totaal 8.000 m² BVO.

Uiteenlopende projecten
Met vestigingen in Amsterdam, Breda
en Almere bouwt familiebedrijf Slokker
inmiddels alweer meer dan 85 jaar aan
een stabiele toekomst. De laatste 40 jaar is
Slokker ook in het buitenland te vinden: de
Verenigde Staten, Canada en Zwitserland.
De 50 medewerkers in Breda specialiseren
zich in zorg, onderwijs en woningbouw.
Daarnaast is Slokker actief in de sectoren
commercieel, multifunctioneel, renovatie
en transformatie. In toenemende mate is
Slokker niet alleen bouwer, maar ook
verantwoordelijk voor het (technisch)
ontwerp en planmatig onderhoud van de
uiteenlopende vastgoedprojecten.

Ridderkerk • Gemini College

Mede door de golvende, ronde vormen is het bouwtechnisch een relatief complex project.
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Een speciaal systeem monitort en maakt inzichtelijk wat de installaties leveren.

Traditioneel dakpakket voor zowel school als
sporthal
De tweelaags bitumen dakbedekking op het betonnen dak van de school en het stalen dak van de sportzaal zijn
inmiddels aangebracht door GR8 Roofs uit Eindhoven. “Een mooi nieuwbouwproject”, aldus Iris van Oorschot,
verantwoordelijk voor HR en marketing bij GR8 Roofs.
“Op zich doen we dit werk natuurlijk vaker, maar de U-vorm van het schoolgebouw en golfbewegingen in het
ontwerp maakten het bijzonder.” Voor het dakwerk is een verzekerde garantie afgegeven. “Alle materialen komen van
één leverancier en zowel dat materiaal als de verwerking ervan voldoen aan hoge kwaliteitseisen.” GR8 Roofs begon
in december 2021 en leverde de daken in februari op. “We brachten een traditioneel dakpakket aan: PIR
afschotisolatie als eerste laag, mechanisch bevestigd, met daaroverheen tweelaags bitumineuze dakbedekking.” Een
derde partij plaatst nu de zonnepanelen.
Full-service dienstverlening
GR8 Roofs, voorheen VW Daken, is door heel Nederland actief in de nieuwbouw- en renovatiesector. Ze verwerken alle
plat-dak-disciplines voor een marktconforme prijs en met respect voor de veiligheid van medewerkers en
omgeving. Service en onderhoud zitten ook in het pakket, want de ervaren professionals van GR8 Roofs bieden
full-service dienstverlening op het gebied van dakwerkzaamheden.

IndustrieBouw juli 2022 • 104

Ridderkerk • Gemini College

Bijzonder is de grote centrale hal van de school,
afwisselend afgewerkt met hout- en bamboe.

‘Diverse
duurzaamheidsmaatregelen
brengen het
geheel dicht bij
nul op de meter’

WIJ MAKEN PLATTE DAKEN
DOOR HEEL NEDERLAND
NIEUWBOUW, RENOVATIE, SERVICE
EN ONDERHOUD, DAKINSPECTIES

BITUMEN - POCB - EPDM - PVC - TPO VLOEIBARE WATERAFDICHTING GROENDAK

GR8 Roofs B.V.
Le Havre 136
5627 SW Eindhoven
www.gr8roofs.nl
info@gr8roofs.nl
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Verbruik, behoefte
en luchtkwaliteit
inzichtelijk voor
iedereen
De werktuigbouwkundige installaties in het Gemini
College worden verzorgd door Scheer en Foppen
Installatietechniek uit Harderwijk. “Sanitaire
installaties, klimaat- en luchtbehandeling,
technische gassen en bijvoorbeeld een droge
blusleiding waar de brandweer bij calamiteiten
mee vooruit kan”, aldus Harm van Haaften, manager
Projecten bij Scheer en Foppen.
“De sporthal en de school hebben elk een eigen
techniekruimte en warmtepomp op het dak: alleen
verwarmend voor de sportzaal en tevens koelend
voor de school. Ook de gebouwbeheersystemen
zijn gescheiden van elkaar. Op het dak staat verder
een luchtbehandelingskast die de school per uur
van 40.000 kuub verse lucht voorziet. Iedere ruimte
in de school regelt apart de hoeveelheid lucht die
wordt behandeld.”
Continu inzicht
Het meest bijzonder is een systeem dat monitort
en inzichtelijk maakt wat de installaties leveren.
“Dat gaat over energiebehoefte, energieverbruik,

ww

w.
sfi

luchtkwaliteit en dergelijke. In de aula wordt dat

.nl

met pictogrammen overzichtelijk getoond op een
groot scherm.” Zo worden ook de leerlingen bewust
gemaakt van hoe hun schoolgebouw functioneert.

Uw techniek in goede handen
Bellstraat 8 3846 CR Harderwijk 0341-463212
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Kom jij ons team versterken?
Met 6 vestigingen waarvan 3 met een eigen productiehal
zijn wij uw partner voor de complete afbouw van uw project.
•
•
•
•
•
•

Wanden en plafonds
Cleanrooms
Wandbekledingen, behangwerken en stucwerken
Brandwerende omkledingen en afdichtingen incl. logboek
Vast interieur
Projectkeukens

Witbogt 15 - 5652 AG Eindhoven - Tel. +31 (0) 402 925 995
info@mullerafbouwgroep.nl - www.mullerafbouwgroep.nl

Bamboe als stoffering en als interieurmateriaal
Op de drempel van een nieuwe eeuw richtte Freddie Muller de Muller Afbouwgroep op. Drieëntwintig jaar later geeft
zijn dochter Chayenne leiding aan 135 medewerkers die een compleet afbouwpakket aanbieden: “Afbouw, Clean Room
(stof- of bacterievrije ruimtes) en interieurbouw”, zegt ze. “Wij houden van complexe opdrachten. Dit is voor ons een
mooi project omdat we onze expertise in zowel afbouw als interieurbouw kunnen etaleren.”
Alle vides in het schoolgebouw worden afgetimmerd met bamboe. Dat materiaal keert terug in het interieur. “Ook
de sporthal is – voor een betere akoestiek – afgewerkt met geperforeerde bamboe panelen.” De bamboe die rechte
wanden in de vides bekleedt, werd prefab geleverd uit eigen fabriek. “Daarnaast zijn er ook rondlopende wanden in
de vides. Die bekleding hebben we ter plaatse geconstrueerd. Alle segmenten sluiten op elkaar aan; dat luistert heel
nauw. Gelukkig leverden onze eigen BIM-modelleurs driedimensionale modellen aan van wat we gingen doen.”
Compleet afbouwpakker
Als gezegd: Muller levert een compleet afbouwpakket: droge wandsystemen, plafondsystemen, brandwerende
afdichtingen, interieurwerken, je bedenkt het en Muller maakt en levert het. “Eigenlijk doen we alleen geen ruwbouw
en geen E&W-installaties. Voor de rest kun je bij ons terecht!”
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De multifunctionele sportzaal wordt omgeven door het U-vormige schoolgebouw.
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Opdrachtgever
Gemeente Ridderkerk
Architect
DP6 architectuurstudio, Delft
Projectmanagement
Stevens Van Dijck Bouwmanagers en
Adviseurs, Zoetermeer
Hoofdaannemer
Slokker Bouwgroep, Breda (vestiging)
Installateur
Scheer & Foppen Installatietechniek,
Harderwijk
Dakbeddekking
GR8 Roofs, Eindhoven
Afbouw en interieurbouw
Muller Afbouwgroep, Eindhoven
Bouwprogramma
Nieuwbouw voor onderwijs en een sportzaal
Bouwperiode
Start bouw mei 2021, oplevering augustus
2022
Bruto vloeroppervlakte
8.000 m2

Schoolgebouw én sporthal
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FIRE STOP Holland houdt
brandbeveiliging in eigen hand
Nieuw bedrijfspand als visitekaartje
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De nieuwbouw vervangt het
huidige (huur)pand, dat te
klein werd om de groei van
het bedrijf bij te benen.
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‘Nieuwbouw op een stuk eigen grond vlakbij was
de beste optie, ook met het oog op de toekomst’

T

ijdens hun lunchpauze gingen de medewerkers van FIRE STOP Holland
regelmatig even buurten bij de nieuwbouw van hún nieuwe bedrijfspand,
400 meter verderop gelegen aan de Nieuwe Daarlerveenseweg in
Vriezenveen. Een deel van het technisch installatiewerk deden ze er zelf.

Maar da’s logisch, legt Maikel Diepeveen
van FIRE STOP Holland uit. “Wij zijn
gespecialiseerd in de installatie, service en
onderhoud van sprinklersystemen en
elektronische brandbeveiliging. In ons
nieuwe pand hebben we de sprinklers,
brandmelders en blusgassystemen
vanzelfsprekend in eigen beheer
aangelegd. Net zoals een deel van de
overige bekabeling trouwens.”

Groeistuipen
Het huidige (huur)pand werd te klein om
de groei van het bedrijf, dat binnenkort
vijftien jaar bestaat, bij te benen. Extra
ruimte erbij huren bood slechts tijdelijk
soelaas: nieuwbouw op een stuk eigen
grond vlakbij was een betere optie, met het
oog op een toekomst waarin verdere groei
wordt verwacht. “In overleg met Henk
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Veldhoff van het gelijknamige bouwbedrijf
is het gebouw flexibel ingericht en hebben
we gaande de rit dingen aangepast. Zo zou
de verdiepingsvloer van de hal achter onze
kantoorruimte eerst in hout
uitgevoerd worden en dienen als
opslagruimte. Door er een betonnen vloer
van te maken – inclusief vloerverwarming –
kunnen we die ruimte eenvoudig inruimen
voor extra meters kantoor als dat eens
nodig blijkt.”

Eigen expertises
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan het pand, Diepeveen en zijn
mannen kunnen niet wachten tot ze erin
kunnen. “Omdat er zoveel van onze eigen
expertises in verwerkt zijn zal het ook gaan
dienen als een levensecht visitekaartje
voor FIRE STOP Holland.”

Vriezenveen • Nieuwbouw FIRE STOP Holland

Dankzij diverse installaties is er
sprake van een energieneutraal
gebouw.

Henk Veldhoff van het gelijknamige
bouwbedrijf uit Vriezenveen werd
gevraagd de inkoop van alle disciplines en
bouwbegeleiding van de nieuwbouw van
FIRE STOP Holland te verzorgen. “Eén van
hun eerste sprinklerprojecten deden ze
ooit in een bouwproject van ons. We
kennen elkaar dus al een tijdje, hebben een
goede band.”
Dat was de reden waarom Veldhoff geen
nee kon zeggen tegen de klus, hoewel hij
eigenlijk druk genoeg was met waar zijn
bedrijf zich tegenwoordig op richt: bouw
en onderhoud voor de zorgsector. “Ons
motto is Geruisloos Bouwen: ervoor zorgen
dat cliënten en medewerkers zo min
mogelijk hinder en onrust
ondervinden als onze jongens daar bezig
zijn. Dat varieert van wat kleinschalig
onderhoud of het inbouwen van een
keuken- of toiletunit tot wat meer
ingrijpende verbouwingen of renovaties.”

Specialisme: sprinklers
Het FIRE STOP Holland-project was om
andere redenen bijzonder, schetst Veldhoff.
“Omdat de grond al van FIRE STOP was
kon de bodem zo’n jaar lang op natuurlijke wijze inklinken voordat we met het
grondwerk en de strokenfundering op staal
begonnen. Die tijd krijg je niet vaak. Verder
was één van de wensen van FIRE STOP:
laat onze klanten via het gebouw zien dat
wij een bedrijf zijn dat gespecialiseerd is in
sprinklers.
In eerste instantie werd gedacht aan een
kleine demonstratieruimte met een
eveneens kleine pompkelder. Maar al snel
ontstond het idee om het héle pand van
actieve sprinklers te voorzien! Wat als

Tijd en ruimte in Vriezenveen
gevolg had dat er dan ook geen (dure!)
brandwerende scheidingen meer nodig
waren. Aan de andere kant was er dan wel
een grotere waterbuffer van zo’n honderd
kuub nodig onder het pand. Normaal
gesproken praat je dan over een diepkelder
in het grondwater en zit je vast aan zo’n
twee maanden bronbemaling. Maar omdat
we in dit geval de beschikking hadden
over een heel groot vloeroppervlak konden
we kiezen voor een brede maar ondiepe
waterbuffer.”

Energieneutraal
Door de goede onderlinge wisselwerking

en flexibiliteit was er dus veel mogelijk.
Zo werd er bijvoorbeeld in overleg met de
installateur op een gegeven moment ook
besloten om te gaan voor energieneutraal
en het gebouw te verwarmen met
grondwater via zes grondbronnen. Tevens
is het hele gebouw voorzien van
vloerverwarming. Waardoor niet alleen de
medewerkers op kantoor warme voetjes
hebben, maar iedereen die elders in het
gebouw druk is. “Of er op bezoek komt
om met eigen ogen te zien wat FIRE STOP
Holland allemaal doet op het gebied van
sprinklers en elektronische
brandbeveiliging”, besluit Veldhoff.
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Het gebouw wordt verwarmd met grondwater via zes grondbronnen.
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Denkt u ook aan nieuwbouw, renovatie of
restyling?

Wij feliciteren Fire Stop met het nieuwe
bedrijfspand en bedanken hen voor de
prettige samenwerking.

         
        
            
 
      




    

Scan me!

Bedrijvenpark Twente Noord 37, 7641KR Almelo

info@catsburgbv.nl

0546 811 498

@CatsburgBV

/company/catsburgbv

Beeldbepalende gevelbeplating
Ook Catsburg Dak- en Gevelbekleding BV droeg haar steentje bij om het nieuwe FIRE STOP-pand zo duurzaam
mogelijk te krijgen. Een letterlijk steentje in de vorm van de fraaie composietgevelbeplating aan de kantoorzijde. “Die
zijn echt beeldbepalend voor het hele gebouw”, zegt directeur Willem Catsburg geen woord te veel. “Onze
beplatingsmonteurs zijn er zo’n zes weken mee bezig geweest.”
Wie er namens Catsburg BV ook druk zijn op het duurzaamheidsvlak: de dakdekkers. Zij voorzagen het 1.150 m2 grote
dak van het gebouw van een 160 millimeter dikke laag PIR-dakisolatie. “Dat is uitzonderlijk dik. Wat trouwens ook
geldt voor de gevels, die eveneens zwaar zijn geïsoleerd met 120 millimeter dikke sandwichpanelen. Het was voor ons
een mooie klus, waarbij we – op een paar hele hete werkdagen na – niet tegen onverwachte problemen zijn
aangelopen.”
Door heel Nederland
Catsburg, wiens BV vanuit Almelo al 30 jaar een begrip is in de metaalbouw en dakdekkerswereld bij zowel
nieuwbouw- als renovatieprojecten. “We zijn te vinden door heel Nederland.” Én omstreken, volgens de website van
Catsburg Dak-en Gevelbekleding B.V.

IndustrieBouw juli 2022 • 115

Nieuwbouw FIRE STOP Holland • Vriezenveen

Wichers tekent voor
staalconstructie

Vinger aan de W-pols
Voor het E-gedeelte van de technische installaties

Wichers Metaal is gespecialiseerd in het op maat
ontwerpen, produceren en monteren van
staalconstructies voor de utiliteitsbouw.
Het bedrijf is net zoals opdrachtgever FIRE STOP
Holland (en diverse andere projectpartijen)
gevestigd in Vriezenveen, waar ons-kent-ons en
onderling vertrouwen belangrijk zijn. En dus werd
Wichers gevraagd om op basis van een statische
berekening de engineering op te pakken en de
staalconstructie voor het nieuwe FIRE STOPgebouw uit te werken.
Constructietekeningen
Er waren geen constructietekeningen beschikbaar
toen Wichers de klus oppakte, vertelt projectmanager Dinand Hospers. Gevraagd naar andere
uitdagingen wijst hij op het goed afstemmen van
de staalconstructie op de verschillende betonnen
onderdelen.
Uitkraging
“En dan was er nog de uitkragende luifel van 7,3
meter. Deze uitkraging is bovendaks opgevangen
met een schoorconstructie, die afsteunt op
kolommen die door het dak steken. Maar toen het
tekenwerk eenmaal definitief was, is het gehele
project uitvoeringstechnisch al met al
voorspoedig verlopen.
De samenwerking met de diverse bouwkundige
partijen hebben wij als zeer prettig ervaren.” Want:
ons-kent-ons in Vriezenveen.
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in hun nieuwe pand droeg FIRE STOP Holland zelf
zorg, voor het W-gedeelte deden ze een beroep op
de kennis en vakmanschap van Installatiebedrijf FH
Loohuis Daarle BV.
Een bedrijf met de roots (anno 1959) in
Saasveld en de agrarische sector, maar met
inmiddels meerdere vestigingen en specialismen
all over Oost en Noord Nederland. Omdat FIRE
STOP Holland ging voor een zo energiezuinig
mogelijk pand koos FH Loohuis voor een Alpha
Innotec warmtepomp om de warmte uit de grond te
halen, vertelt hun projectmanager Nick Wesselink.
Het idee om te kiezen voor vloerverwarming door
het hele nieuwe bedrijfspand deed FIRE STOP
Holland overigens op tijdens een bezoek aan het
eveneens nieuwe kantoor van FH Loohuis Daarle
BV. ‘Dat willen wij ook zeiden ze. Waardoor het er
niet alleen ’s winters behaaglijk is, maar tijdens
warme zomers ook lekker koel’.
Constructietekeningen
Daarnaast realiseerde FH Loohuis ook het
energiezuinige Warmte-terugwinsysteem
waarover de FIRE STOP-nieuwbouw beschikt.
Wesselink: ‘Daarbij wordt de lucht in het pand als
het ware gerecycled en in de winter weer
opgewarmd en vervolgens weer teruggeblazen het
gebouw in. Allemaal hypermodern, uitstralend dat
ze bij FIRE STOP Holland al een voorschot nemen
op een mooie, duurzame toekomst!’

Vriezenveen • Nieuwbouw FIRE STOP Holland
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Het gebouw is flexibel ingericht zodat het
eenvoudig aangepast kan worden.

Opdrachtgever
FIRE STOP Holland BV, Vriezenveen
Constructeur
B&Z bouwtechniek BV, Westerhaar
Architect
Paarhuis Bouw en Advies, Vriezenveen
Technisch adviseur
Instaplan, Gramsbergen
Werkvoorbereiding
Buro Jos Bloemendaal, Wierden
Bouwkundige aannemer
Bouwbedrijf Veldhoff, Vriezenveen
Staalconstructie
Wichers Metaal BV, Vriezenveen
Dak-en gevelbeplating
Catsburg BV, Almelo
Binnenkozijnen
Meijerink, Wierden
Installatie
Installatiebedrijf FHLoohuis BV, Daarle
Metselwerk
Wesschoe Metselwerken, Westerhaar
Straatwerk
HJZ bestrating, Vriezenveen
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Multifunctioneel Sportcentrum
De Bloesem: duurzaam én fraai
Een krachtige bundeling van disciplines
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Als je aan komt lopen, valt
als eerste de grote glazen pui
in de voorgevel op.
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De Bloesem die kenmerkend is voor de
streek komt ook terug in het ontwerp

D

e bloesem die kenmerkend is voor de streek, komt ook terug in het
ontwerp van Sportcentrum De Bloesem in Kapelle. Senior werkvoorbereider
Albert Adriaansen vertelt namens Vaessen uit Raamsdonksveer over dit
uitdagende project.
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Vaessen is een bouwonderneming die zich
heeft gespecialiseerd op de realisatie van
sporthallen, zwembaden en aanverwante
ruimtes. “We zijn al tientallen jaren
specialist op het gebied van de sportbouw.
Die kennis en kunde verwerken we met

Kapelle • Sportcentrum De Bloesem

Het bestaande sportcomplex was
tijdens de bouw nog in gebruik.

Gasloos
Voor dit project werkte het team van
Vaessen samen met drie partijen: Synto
voor de werktuigbouwkundige
installaties, Paree voor de elektroinstallaties en Hollander Techniek voor de
waterzuiveringsinstallatie. “Bij dit project
stond het energievraagstuk centraal: het
moest een duurzaam gebouw worden.
Naar dit vraagstuk hebben we samen met
de drie genoemde partijen gekeken. Hoe
kunnen we een gebouw realiseren dat past
binnen de duurzame maatregelen die in
het contract werden genoemd? Dat is
zeker gelukt. Het pand is gasloos en er is
een installatie ontworpen met als doel
dat het energieverbruik binnen bepaalde
kaders blijft. Naast de installatie was
uiteraard ook een goede bouwkundige
schil nodig: door hoogwaardige isolatie
konden we ook bijdragen aan de
energiezuinigheid van het pand.”

Bloesem
Adriaansen is tevreden met het resultaat.
“Het thema van de gemeente Kapelle is
de bloesem, zo kenmerkend voor deze
streek. Het nieuwe pand heet nu ook ‘De
Bloesem’. Als je aan komt lopen valt het
eerste de grote glazen pui in de voorgevel
op, waardoor je interactie krijgt met wat er
binnen gebeurt. De afbeeldingen van
sporten én bloesem maken het compleet.”

gespecialiseerd architectenbureau Hooper
in het ontwerp en de technische
uitwerking van onze projecten. Zo ook voor
Sportcentrum De Bloesem. Bij dit project in
Kapelle kwamen drie disciplines bij elkaar:
een gym-/turnzaal, zwembad en
multifunctionele sporthal.”

Ruimtelijke indeling
In het ontwerp moest rekening gehouden
worden met het feit dat het bestaande
sportcomplex tijdens de bouw nog in
gebruik was. “We moesten vlak naast
het huidige pand gaan bouwen, want dat
sportcomplex moest zo lang mogelijk
operationeel blijven. Hier hebben we

rekening mee gehouden door onder meer
te kijken naar de indeling van het gebouw
en de bouwrouting. We zijn in samenspraak met architectenbureau Hooper tot
een definitief ontwerp gekomen wat leidde
tot een ruimtelijke indeling. Van daaruit
hebben we samen met plaatselijke partijen
opgeschaald om te zorgen dat de
installaties goed op elkaar zouden
aansluiten.”

Dankzij een goede bouwkundige
schil is het een energiezuinig pand.

IndustrieBouw juli 2022 • 123

Sportcentrum De Bloesem • Kapelle

Werktuigbouwkundige installaties voor
toekomstbestendig sportcomplex
Bij het project Sportcentrum De Bloesem was
Synto verantwoordelijk voor de realisatie van de
werktuigbouwkundige installaties. Daaronder vallen de
luchtbehandeling, sanitair, riolering, warmtepompen, (vloer)
verwarming en bijbehorend gebouwbeheersysteem.
Het bijzondere aan het gebouw is de combinatie van een
sportcomplex met zwembad zonder gasaansluiting, dat
volledig is voorzien van lucht-waterwarmtepompen. Kortom,
alle ingrediënten voor een modern, duurzaam, energiezuinig
en toekomstbestendig sportcomplex!
BIM
Voor een succesvolle samenwerking is een goede
voorbereiding essentieel. Namens Synto vertelt de heer
Yeral: “Hiervoor hebben wij in de werkvoorbereidingsfase
het project volledig geëngineerd en gemodelleerd in BIM.
Dit vergt in de beginstadia meer energie en coördinatie,
maar hierdoor kon de uitvoeringsfase met minimale clashes
gerealiseerd worden.”
Koppeling met overige installaties
Bij dit project was de koppeling met de overige installaties
van belang. “Zo moet de ruimtetemperatuur in het
zwembad meelopen met de zwembadwatertemperatuur en
tegelijkertijd moet het chloor- en vochtgehalte in de gaten
gehouden worden.”
Van begin tot eind
Synto was in de uitvoering vanaf het allereerste begin in
de fundering al betrokken bij dit project, met de aanleg
van het nodige leidingwerk. “We zijn tot aan de oplevering
verantwoordelijk en betrokken geweest bij het inregelen,
testen en bedrijfsmatig opleveren van de werktuigkundig
installaties.”
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De ingang naar het zwembad.
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Expertise inbrengen
bij installaties De
Bloesem
EWZ Adviseurs is gespecialiseerd in zwembaden en

Vakspecialistisch en tegelijk
vakoverschrijdend

sportcomplexen en heeft zowel kennis van
zwembadwaterbehandelingstechnieken,
klimaatbehandelingstechnieken als
elektrotechniek. Dé partij die bij Sportcentrum De
Bloesem in Kapelle van meerwaarde was in deze
specifieke tak van sport.
“We zijn normaliter een ontwerpend
installatieadviseur. We begeleiden

Ieder succesvol proces vereist een open en
creatieve samenwerking tussen
opdrachtgever, gebruikers, architect,
constructeur, aannemers en adviseurs.
Vertrouwen, goede verstandhouding- en
onderlinge communicatie zijn hierbij voor de
EWZ adviseurs belangrijke succesfactoren. Uit
de dialoog die dan ontstaat komen de beste
oplossingen.

ontwerptrajecten van A tot Z maar bedenken ook
zelf installatieconcepten en werken deze tot in
detail uit. Daarnaast maken we ze gereed voor
aanbesteding in de markt”, begint elektrotechnisch
adviseur Harry Wolting namens EWZ. “Voor dit
project zijn we opgeschakeld onder de lokale
partijen. De gemeente Kapelle had een sterke
voorkeur om met lokale installateurs te werken. Zij
hadden echter minder ervaring met het ontwerpen
en realiseren van dit soort specifieke installaties.
Daarom zijn we gevraagd om onze expertise in te
brengen voor de werktuigbouwkundige en
elektrotechnische installaties, zodat het ontwerp
van de partijen ook aansloot bij de behoeften
en specifieke eisen die aan zo’n gebouw worden
gesteld.”
Toetsende partij
EWZ Adviseurs ondersteunde het bouwteam
namens de opdrachtgever bij de planontwikkeling.
“Daarnaast waren we namens de opdrachtgever
ook een toetsende partij die de kwaliteit van het
gevraagde moest bewaken. Daarvoor hebben we
alle ontwerpen, van de grove tot de uitvoeringsontwerpen, zorgvuldig getoetst.”
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EWZ Harderwijk
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
(0)36 522 2322

EWZ Heerenveen
Skrynmakker 12
8447 GH Heerenveen
(0)513 85 30 47

Kapelle • Sportcentrum De Bloesem

‘Membraanfiltratie is een duurzame keuze’

Hollander Techniek leverde en installeerde de
waterzuiveringsinstallatie van het zwembad van
Sportcentrum De Bloesem in Kapelle. Projectleider
Zwembaden, Marcel Beekman, vertelt over de
werkzaamheden.

Samen
werken aan

“Het bijzondere van dit project is dat dit het tweede

duurzaamheid

zwembad is dat we hebben voorzien van membraanfiltratie.
Normaliter heb je te maken met zandfilters, dat is de
traditionele manier van waterzuivering. Membraanfiltratie
heeft als voordeel dat je veel fijner kunt zuiveren. Een
zandfilter heeft een filtratie van rond de 10-30 micron, bij
een membraanfilter zit dat rond de 3 micron. Alle vervuiling
extra die je eruit haalt, hoef je niet te absorberen met
chloor. Dus er zijn met dit systeem minder chemicaliën
nodig.”
Nog meer voordelen

Apeldoorn | Almere | Amersfoort | Almelo
info@hollandertechniek.nl

www.hollandertechniek.nl

Membraanfiltratie heeft nog meer voordelen, legt Beekman
uit. “Een traditioneel zandfilter verbruikt heel wat meer
water voor het schoonspoelen van het filter dan een
membraanfiltersysteem. Toepassing van membraanfiltratie
betekent dus: een grote besparing op verwarmd en
behandeld zwemwater. Een duurzame keuze!”
Twee temperaturen
Het feit dat Sportcentrum De Bloesem koos voor een twee
temperaturen-bad, maakt dit project ook bijzonder. “Op deze
manier is het mogelijk om van het grote bad twee baden te
maken, waarbij één deel een hogere temperatuur heeft. Zo
kun je eenvoudig met verschillende doelgroepen werken.”
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Oplevering bedrijfspand Cascade is

Strakke regie van begin tot eind
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mijlpaal voor Aan de Stegge Twello

Het doel om een efficiënter
en duurzaam bedrijfspand te
realiseren, is bereikt.
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‘Door onze manier van werken zitten wij continu
heel dicht op de kosten en op de planning’

Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.
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B

egin juni leverde Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello een nieuw bedrijfspand op aan Cascade in Almere. Het
gebouw aan Fort Ruigenhoek is voor het bouwbedrijf het 40e bouwproject in Almere. “Je begrijpt dat we best een
beetje trots zijn op het bereiken van deze mooie mijlpaal”, zegt commercieel projectmanager Bas te Riele.
Aan de Stegge Twello is gespecialiseerd in
de ontwikkeling en realisatie van
utiliteitsbouwprojecten. Het bedrijf
onderscheidt zich als bouwonderneming
door een integrale aanpak van
projecten. Concreet betekent dat het
compleet begeleiden, adviseren en
ontzorgen van haar opdrachtgevers. “Het
project dat wij in opdracht van Cascade
mochten uitvoeren is daar een mooi
voorbeeld van”, stelt Bas. “Wij kwamen
ruim drie jaar geleden met deze
wereldleider in hoogwaardige voorzetapparatuur, vorken en accessoires voor
heftrucks, in contact. Zij waren in de
vestigingen op bedrijventerrein De Vaart in
Almere uit hun jasje gegroeid en zochten
naar een mooie locatie waar een efficiënter
en duurzaam bedrijfspand met kantoren
gebouwd kon worden. Wij hebben in
samenwerking met hen en de gemeente
Almere een mooi kavel kunnen vinden. In
samenwerking met Sec. Architecten uit
Kampen en JVZ Ingenieurs uit Deventer
hebben we het bouwplan verder
uitgewerkt en het vergunningstraject
doorlopen. Door overal ‘kort op te zitten’
houd je als hoofdaannemer de regie en kun
je de kwaliteit van het werk goed
waarborgen.”

Bouwen zonder vertraging en
kostenoverschrijding
De aanpak van Aan de Stegge Twello heeft
naast de borging van de kwaliteit van het
werk nog meer interessante voordelen.
“Door onze manier van werken zitten wij
continu heel dicht op de kosten en op de
planning. Dit heeft ertoe geleid dat we dit
prachtige bedrijfspand in slechts 24 weken
gebouwd hebben en keurig binnen de
vastgestelde bouwkosten zijn gebleven.
Dat is gezien de huidige problemen zoals
een tekort aan grondstoffen, lange
levertijden op bouwmaterialen, tekort aan
personeel en de alsmaar stijgende
bouwkosten, echt niet vanzelfsprekend.”

Praktische en functionele indeling
De nieuwe bedrijfshuisvesting van Cascade
bestaat uit een bedrijfshal van 3.680 m² en

De nieuwe bedrijfshal van 3.680 m².
een kantoor met twee verdiepingen van elk
438 m². Uiteraard is het een heel duurzaam
gebouw zonder aardgasaansluiting, waarbij
het dak met zonnepanelen grotendeels
in het eigen stroomverbruik voorziet. De
meeste aandacht bij dit project ging
volgens de projectmanager naar de
praktische indeling van de bedrijfshal. “De
hal is onderverdeeld in een gedeelte voor

opslag, assemblage, een onderhoudswerkplaats en een moderne spuitcabine.
Een extra uitdaging was dat de bovenloopkraan uit het oude bedrijfspand moest
meeverhuizen naar de nieuwe locatie. Daar
hebben we qua maatvoering en ook
constructief heel goed rekening mee
moeten houden”, vertelt Bas.

IndustrieBouw juli 2022 • 131

Cascade • Almere

Het kantoor telt twee verdiepingen van elk 438 m².
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infra & recycling

JOUW PROJECT
VOLLEDIG EMISSIELOOS
We verhuren elektrisch materieel, machines
met NOX-filter én introduceerden dé oplossing
waarmee jij jouw machine overal kunt opladen:
mobiele accuboxen.

Bekijk de
animatievideo
over onze
accuboxen!

‘Wij leggen de basis en zorgen voor de finishing
touch’
De medewerkers van Van Werven Infra & Recycling uit Oldebroek kom je doorgaans helemaal aan het begin en op het
eind bij bouwprojecten tegen. Bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand van de firma Cascade in Almere was dat niet
anders. “Wij leggen de basis en zorgen voor de finishing touch”, stelt manager Projecten Wilco van Duinen.
“Ons bedrijf houdt zich met meerdere disciplines bezig”, vertelt Wilco. “Naast infrastructurele projecten hebben we ook
een afdeling die is gespecialiseerd in het op een duurzame manier slopen van oude panden, waarbij oude
materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt of gerecycled.”
Complete terreininrichting
Eind 2021 werd Van Werven Infra & Recycling door hoofdaannemer Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello in de arm
genomen voor het bouwrijp maken van het kavel waarop de nieuwe bedrijfshal met kantoren voor Cascade moest
komen. “Wij hebben de fundering ontgraven en aangevuld en de riolering aangelegd. Het ander gedeelte van ons
werk zat tegen de oplevering. We hebben alle terreinverharding en de complete terreininrichting voor onze rekening
genomen. Dat bestond uit het aanbrengen van zo’n 2.500 m² betonklinkers en het aanplanten en inzaaien van alle
groenvoorziening rondom het bedrijfspand.”
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Betonwerk ligt aan
de basis van elk
bouwproject
Ondanks het feit dat de bouwsector continu in
beweging is, zorgen de betonbouwers van de firma
Hadek al sinds 1967 voor een solide basis voor
projecten in de woningbouw en utiliteitsbouw. “Wat
goed is moet je niet veranderen”, stelt directeur en
eigenaar Peter Baas dan ook nuchter vast.
Hadek Betonbouw en Betonstaal BV uit Breukelen
verzorgt veelal in opdracht van aannemers al het
betonwerk voor grote en kleine bouwprojecten.
“Bouwbedrijf Aan de Stegge is één van onze vaste
opdrachtgevers. Voor hen hebben wij onlangs de
betonnen fundering, de dockvloeren en hellingbaan
voor het nieuwe bedrijfspand voor de firma Cascade
in Almere mogen verzorgen.
Leidingwerk
Het is voor opdrachtgevers gewoon fijn dat wij hen
al het specialistisch betonwerk uit handen
kunnen nemen. Opdrachtgevers kunnen ook
letterlijk gezien altijd op ons bouwen.”

www.hadek.nl | 0346-24 12 87

Broekdijk West 28 | 3621 LV Breukelen
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Het is een duurzaam gebouw zonder
aardgasaansluiting en met zonnepanelen.

Almere • Cascade

‘Het was een extra
uitdaging dat de
bovenloopkraan uit
het oude
bedrijfspand moest
meeverhuizen naar
de nieuwe locatie’

Opdrachtgever
Cascade BV, Almere
Architect
Sec. Architecten, Kampen
Hoofdaannemer
Aan de Stegge Twello, Twello
Installateur
Lomans Installatietechniek, Amersfoort
Infra
Van Werven Infra & Recycling, Oldebroek
Prefab beton
Hadek Betonbouw en Betonstaal BV, Breukelen
Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand & tweelaags kantoor
t.b.v. Cascade
Bouwperiode
Januari 2022 – juni 2022
Bruto vloeroppervlakte
4.500 m2
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De Bakermat • Eindhoven
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Foto’s: Stam + De Koning Bouw BV

De Bakermat: Een iconisch
appartementencomplex
Op een drukke locatie bouwen

Het appartementencomplex
bevindt zich binnen de
centrumring van Eindhoven,
op dezelfde plek waar lange
tijd de Auto Lichtstad-garage
gevestigd was.
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De Bakermat • Eindhoven

D

irect binnen de centrumring van Eindhoven, op de hoek van de Marconilaan, Boschdijk en Johannes van der
Waalsweg, waar lange tijd de Auto Lichtstad-garage gevestigd was, staat nu het moderne appartementencomplex
De Bakermat. Projectleider Mark Peters kijkt namens hoofdaannemer Stam + De Koning Bouw B.V. met
tevredenheid terug op de realisatie van dit project.

Het bijzondere ontwerp van Maarten Baas, specifiek van de
buitengevels, stelde het bouwteam voor een bouwkundige uitdaging.

“Wij hebben voor dit project in opdracht
van SDK Vastgoed gewerkt met een
turn-key aannemingsovereenkomst. Dat
wil zeggen dat wij dit project samen met
onze bouwpartners van A tot Z hebben
mogen verzorgen. Naast de ruwbouw,
afbouw en technische installatie zaten daar
bijvoorbeeld ook de terreininrichting en de
aanleg van de binnentuin bij inbegrepen.
In augustus 2019 zijn we gestart met de
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bouw van het uit twee woonblokken
bestaande appartementencomplex. Op 13
juli jl. hebben wij het hele complex
instapklaar opgeleverd”, aldus de
projectleider.

Logistieke en bouwkundige uitdagingen
Terugkijkend op de realisatie van het
appartementencomplex vlakbij de Ringweg
rond Eindhoven, zijn er een aantal zaken

die er volgens Mark echt uitspringen. “Op
de eerste plaats is dat de enorme logistieke
uitdaging. Op zo’n drukke locatie bouwen,
met constante aan- en afvoer van
bouwmaterialen en het werken met grote
bouwmachines en torenkranen, vergt
nogal wat aandacht. De veiligheid en
verkeersdoorstroming moeten immers in
alle opzichten gewaarborgd zijn.” Verder
stelde ontwerper Maarten Baas het

Eindhoven • De Bakermat

Huurders De Bakermat
profiteren van
duurzame installatie
De elektrotechnische specialisten van
Van Aalst Elektro BV uit Oss verzorgenden de
complete E-installatie voor het appartementencomplex De Bakermat in Eindhoven. Daarbij lag volgens
projectleider Fabian Meulendijks het accent op duurzame toepassingen.
Van Aalst Elektro verzorgt E-installaties voor zowel
woningbouw als utiliteitsbouw, inclusief service en
onderhoud. “Wij werken veel voor vaste
opdrachtgevers, waaronder Stam + De Koning Bouw.
Die namen ons ook in de arm voor het project De
Bakermat in Eindhoven. Alle 235 appartementen in dit
bouwteam ook in bouwkundig opzicht voor interessante
uitdagingen. “Neem alleen al de buitengevels. Die zijn qua
vormgeving, diversiteit in materiaaltoepassing en kleurschakering
echt uitzonderlijk gevarieerd. Dat geeft dit appartementencomplex zijn iconische uitstraling en ook voor ons als bouwers
geeft dit iets speciaals.”

Huurappartementen met commerciële plint
De Bakermat bestaat in totaal uit 235 appartementen die door
Syntrus Achmea worden verhuurd. “In het woonblok dat
trapsgewijs is opgebouwd, variërend van 11 tot 17 bouwlagen,
bevinden zich 158 appartementen. Wat wij het laagbouwgedeelte
noemen, bestaat uit 5 bouwlagen en biedt plaats aan 77
appartementen. Het hoogbouwgedeelte heeft op de begane grond
een plint met 3 commerciële ruimtes. Onder het hele complex
bevindt zich een grote parkeergarage voor de bewoners. Hier
zijn diverse laadpunten voor elektrische auto’s. Om het extra
duurzaam te maken kan gebruik gemaakt worden van een aantal
deelauto’s.”

complex hebben wij voorzien van een eigen meterkast
en compleet afgemonteerde elektrische installatie.
Daarnaast hebben wij ook alle elektra voor de
commerciële ruimtes en parkeergarage geïnstalleerd.
Op het vlak van duurzaamheid hebben we het dak
op de laagbouw voorzien van circa 80 PV-panelen
en in de parkeerkelder hebben we 12 oplaadpunten
voor elektrische auto’s gerealiseerd. Daarnaast is de
parkeergarage voorzien van energiezuinige
ledverlichting.”

Veel oog voor duurzaamheid
Met het noemen van enkele duurzaamheidsvoorzieningen stipt de
projectleider een belangrijk thema aan. “Ook op dat vlak scoort dit
project bijzonder hoog. Natuurlijk is het complex volledig gasloos.
Het is aangesloten op de stadsverwarming en de zonnepanelen
zijn aangebracht voor de laadpalen en algemene voorzieningen
in parkeergarage niet voor terug levering aan bewoners. Ook het
feit dat de hemelwaterafvoeren zijn aangesloten op het irrigatiesysteem van de binnentuin is zeker vermeldenswaardig. Het
regenwater zorgt ervoor dat het groen in de binnentuin er altijd
fris bijstaat.”
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Motto Hotel by Hilton • Rotterdam

Motto by Hilton
maakt Europees debuut
in Rotterdam
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Foto’s: Motto Hotel by Hilton

Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan
het nieuwe hotel aan de
Botensloot in Rotterdam
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Motto Hotel by Hilton • Rotterdam

‘In ongeveer anderhalf jaar tijd transformeerde
het bouwteam een voormalig bankgebouw’

H

ilton is wereldwijd bekend als hotelketen, maar hun nieuwste concept Motto Hotel by Hilton is dat
buiten Amerika nog niet. Rotterdam krijgt als eerste stad in Europa zo’n hotel dat zich met name richt op het
middensegment hotelgasten. Vink + Veenman uit Nieuwkoop legt als bouwkundig aannemer momenteel de laatste
hand aan het nieuwe hotel aan de Botensloot. De bouwkundige oplevering staat net voor de bouwvakvakantie
gepland.
“Wij zijn actief in projectontwikkeling,
nieuwbouw, verbouw, renovatie en
transformatie”, vertelt projectleider Mark
Heemskerk. Hij gaat even terug naar de
bijzondere uitvraag voor dit project. “Wij
werden door Whitehouse Development als
onderdeel van de opdracht gevraagd om
drie proefkamers te maken. Op die manier
wilde men zien of wij de juiste vertaalslag
konden maken van de door de architect en
binnenhuisarchitect aangeleverde
informatie naar de concrete uitvoering.
Onze opdrachtgever was enthousiast over
de uitvoering.”

Diversiteit aan bouwkundige
uitdagingen
In ongeveer anderhalf jaar tijd
transformeerde het bouwteam een
voormalig bankgebouw, dat later nog
dienst deed als archiefruimte en
schoolgebouw, tot een modern hotel. De
bouwkundige uitdagingen waren volgens
de projectleider divers. “Enerzijds moest
het bestaande gebouw zoveel mogelijk
intact blijven. Gezien de hotelfunctie en
het ontwerp van de architect dienden we
echter ook nogal wat aanpassingen door te
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Rotterdam • Motto Hotel by Hilton

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe hotel aan de Botensloot in Rotterdam.

voeren. Zo mocht de buitenunit voor
verwarming, koeling en ventilatie niet
boven het dak uitsteken. Dit hebben wij
opgelost door heel die installatie
verzonken in de dakconstructie aan het
zicht te onttrekken. Wij hebben daarvoor
een constructie onder het bestaande dak
gemaakt.”

Hoge mate van luxe en comfort
Het Motto Hotel by Hilton in Rotterdam
bestaat uit vijf verdiepingen met in totaal
108 hotelkamers. Onder het gebouw
bevinden zich twee kelderlagen. De entree
met een grote receptiebalie, een gezellige
bar en restaurant, vormen het hart van
dit nieuwe concept. “Je ziet gewoon aan
alles dat men met dit idee inzet op een
doelgroep die wil genieten van iets meer
luxe en comfort tijdens hun hotelverblijf.
De hele entourage is daar op gericht. Ons
werk zit er nu bijna op. Alle ruimtes zijn
bouwkundig volledig afgewerkt, inclusief
de vloeren, wanden en plafonds. Het is nu
nog een kwestie van de finishing touch.
Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.
Bedden gereedmaken, badjassen
ophangen, bar en keuken inrichten en alles
meubileren.”
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Motto Hotel by Hilton • Rotterdam
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Rotterdam • Motto Hotel by Hilton

Gebouwen strippen voor een
nieuwe bestemming
Hoe strip je een oud bankgebouw in hartje Rotterdam
zonder dat de grandeur van zo’n statig pand verloren gaat?
Daar weten ze bij Force Renovatiesloop BV uit Naaldwijk
wel raad mee. Met het volledig strippen van het gebouw
aan de Bootsloot maakte het bedrijf van Ron van der Helm
en Barry de Bruin de weg vrij voor de realisatie van het
Motto Hotel by Hilton.
Respect voor de oorsprong van gebouwen
“Wij strippen een pand met respect voor de oorsprong en
met oog voor circulariteit”, vertelt Barry. “Het strippen van
zo’n oud bankgebouw zorgt altijd voor extra uitdagingen.
Alles moest immers op en top beveiligd zijn tegen inbraak
en diefstal. De wanden die eruit moest waren bijvoorbeeld
maar liefst 80 cm dik. Verder hadden wij een flinke klus aan
het verwijderen van al het asbest.”

‘Wij strippen een pand met
respect voor de oorsprong’

Tweede, derde of vierde leven
In het nieuwe hotel zullen volgens de renovatiesloper
ook weer een paar karakteristieke elementen uit het
oorspronkelijke gebouw worden toegepast. “Het gaat onder
meer om een aantal authentieke deuren en antieke lampen
uit de Berlage tijd. Het geeft elke keer weer voldoening als
een gebouw mede door onze inzet een tweede, derde of
vierde leven krijgt.”
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E-installatie integreren in bestaand
gebouw is uitdagend
Hoe breng je de elektrotechnische installatie in een
voormalig bankgebouw op het niveau van een modern
hotel? “Dat was voor ons als totaalinstallateur voor
E-installaties best een uitdaging”, vertelt Ronald Broek. Hij
is namens BV Elektra Amsterdam betrokken bij de realisatie
van het Motto Hotel by Hilton in Rotterdam.
Hoogwaardige installatie voor modern hotel
Medio 2021 starten de elektrotechnische specialisten
in het compleet gestripte gebouw met het aanbrengen
van de complete E-installatie. “In zo’n hotel praat je over
elektra, maar ook over systemen voor data, beveiliging,
brandmelding en cameratoezicht. Voordeel bij dit project
is wel dat wij alles vanaf nul helemaal opnieuw op konden
gaan bouwen. We zijn ruim een jaar bezig geweest om alles
in elektrotechnisch opzicht volledig aan te laten sluiten
op de eisen en wensen van onze opdrachtgever. Net na de
zomer kunnen we deze klus opleveren.”
TVHG 02 BV Elektra_0 21-01-13 15:33 Pagina 1

‘In zo’n hotel praat
je over elektra,

Tel : 020 - 6944422
www.elektra-bv.nl
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Advies
Inspecties
Elektrotechniek
Data Installaties
Inbraakbeveiliging
Brandmeld systemen
Service & Onderhoud

maar ook over
systemen voor data
en beveiliging’

Rotterdam • Motto Hotel by Hilton

Een van de luxe hotelkamers.
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Hotelgasten genieten van
comfort W+S installatie
Het nieuwe concept van Hilton, Motto Hotel by Hilton, richt
zich op een jonger publiek die hoge eisen stellen aan de
hotelfaciliteiten. De medewerkers van Kemp Installatie
BV uit Amstelveen hebben daar met de realisatie van
de complete W+S-installatie een behoorlijk steentje aan
bijgedragen. “Dit nieuwe hotel in Rotterdam is zeker een
plaatje geworden”, zegt projectmanager Roger Kamstra.
Hotelinstallaties zijn altijd uitgebreid
Kemp Installatie is gespecialiseerd in het verzorgen
van verwarmingsinstallaties, koelinstallaties en
sanitaire installaties. “Wij richten ons voornamelijk op
de utiliteitsbouw en op het omturnen van bestaande
gebouwen tot moderne hotels. Bij hotels gaat het altijd om
uitgebreide installaties met voor alle kamers en openbare
ruimtes eigen aansluitingen en installatietechnische
voorzieningen. Zo was dat ook bij de realisatie van het
Motto Hotel by Hilton in Rotterdam het geval.”

“Het hele hotel is
geconditioneerd.”

Alle ruimtes geconditioneerd
In opdracht van Whitehouse Development mocht het team
onder aanvoering van Roger de complete W+S-installatie
verzorgen. “Het hele hotel is geconditioneerd via een
centraal koelsysteem. Daarnaast was natuurlijk ook het
aanbrengen van alle sanitaire voorzieningen in de ruim
100 hotelkamers voor ons een hele klus. Voor de keuken in
het restaurant en alle horecavoorzieningen hebben wij alle
aansluitingen aangelegd.”
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voor een binnenklimaat dat topprestaties mogelijk maakt

- ontwerp
- installatie
- onderhoud

- verwarming
- ventilatie

- koeling
- sanitair

Weverij 10 -1185 ZG Amstelveen - telnr. 020-6410354
www.kempbv.nl
Opdrachtgever
White House Development BV, Gouda

‘Het Motto Hotel by
Hilton in Rotterdam
bestaat uit vijf
verdiepingen met in
totaal 108
hotelkamers’

Architect
Architectenburo de RAB, Gouda
Hoofdaannemer
Vink+Veenman Bouw B.V., Nieuwkoop
E-Installateur
Elektra BV, Amsterdam
Sloopwerkzaamheden
Force Renovatiesloop BV, Naaldwijk
W-en S installateur
Kemp Installatie BV, Amstelveen
Bouwprogramma
Transformatie en verbouw voormalig
bankgebouw naar Motto Hotel (by Hilton)
Bouwperiode
Start bouw mei 2021, oplevering september
2022
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Kantelhekken &
doorlaatinrichtingen

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

KOM
WERKEN
BIJ HET
FITSTE
BEDRIJF
VAN
TWENTE!
TER STEEGE
MAAKT HET
MOGELIJK.

Aan de slag bij ’t fitste bedrijf van Twente?
Wij komen graag met jou in beweging!
Bekijk alle vacatures op:

werkenbijtersteege.nl

Raben – Oss

Vooruitstrevend commercieel vastgoed
in heel Europa – van ontwerp tot bouw
en service tijdens gebruik. Goldbeck.nl

Universiteit Leiden – Parkeergarage

GOLDBECK Nederland B.V.
Meander 901, 6825 MH Arnhem
Tel. +31 26 8001211, arnhem@goldbeck.nl

Panattoni – Groningen

