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Uw airco 
leverancier

VEELZIJDIG AANBOD

Voor verwarmen en koelen

Kijk voor ons ruime aanbod 
airconditioners op onze  
website www.adairco.nl
of scan de code

Edisonstraat 3B, 3261 LD Oud-Beijerland
+31 186 715 022  |  info@adairco.nl



Voordelen van 
airconditioning verwarming:
 
• Kostenbesparend door lager gas 

verbruik
• Vermijden van hoge kosten aan-

schaf warmtepomp 
• Snel verwarmen
• U heeft slechts één unit nodig 

voor koelen en verwarmen

Wat kunnen uw besparingen zijn? 

We halen ongeveer 10 kWh warmte 
uit 1 m3 gas.  1 m3 gas kost momen-
teel gemiddeld € 2,20. Om 10 kWh 
warmte op te wekken met een airco 
met SCOP van 4,5 hebben we  
2,2 kWh elektrisch vermogen nodig. 
1 kWh kost € 0,60 (het gemiddelde in 
Nederland). Om een uur lang 10 kWh 
warmte van uw airco te krijgen, kost 
dat € 1,30 aan elektrische energie 
met een airco of € 2,20 aan gas. 
Verwarmen met airco is daardoor tot 
wel 60% goedkoper. 

Verwarmen met airco is 
tot 60% goedkoper

Kijk voor ons ruime aanbod 
airconditioners op onze  
website www.adairco.nl
of scan de code

Edisonstraat 3B, 3261 LD Oud-Beijerland
+31 186 715 022  |  info@adairco.nl

De warmtepomp in de airconditioning verplaatst  

warmte van buiten naar binnen. Een warmtepomp heeft 

de eigenschap zeer veel warmte te verplaatsen met 

weinig elektrische energie. 

Waarom is airconditioning verwarming 
energiebesparend? 
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Wij gaan voor Oranje!
Het aftellen is begonnen!
Vanaf 20 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 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

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

DOE MEE MET DE WK POSTER



Beste lezers,

De vakantie is voorbij, het werk is weer in volle vaart van start gegaan. 
Helaas is dat hoe het meestal gaat. Het is en blijft lastig om het ontspannen 
vakantiegevoel vast te houden als de wielen eenmaal weer gaan draaien. 
Sommigen van ons hebben zelfs helemaal geen vakantie gehad, die hebben 
kranig doorgewerkt om het project waar zij aan werken tijdig af te kunnen 
ronden.

Terug naar de orde van de dag. Afgelopen maanden is er veelvuldig 
aandacht geweest voor de gevolgen van de gaswinning voor o.a. bewoners 
van de provincie Groningen. Een aardbeving van 2.8 op de schaal van 
Richter bij Uithuizermeeden in het noorden van Groningen vormt het 
voorlopig laatste dieptepunt. Dat terwijl de afgelopen tijd al meerdere 
bevingen zijn gerapporteerd met Uithuizen als epicentrum. Het toont 
aan hoe belangrijk het is om in deze omgeving aardbevingsbestendig te 
bouwen. Bij de bouw van Campus Eemsdelta Groningen in Appingedam is 
daar dan ook volop rekening mee gehouden zodat de leerlingen van drie 
middelbare scholen er veilig gebruik van kunnen maken.

Naast de dagelijkse gang van zaken zijn wij van Industriebouw ook bezig 
met het WK Voetbal dat in november van start zal gaan. Industriebouw 
brengt hiervoor een special WK Bouwposter uit. Kijk voor meer informatie 
op https://industriebouw-online.nl/wk-poster/.

Verder kun je in deze editie meer lezen over de nieuwbouw van het Joint 
Research Center in Middelburg. Het vijf verdiepingen tellende 
laboratoriumgebouw vormt een inspirerende en state of the art 
werkomgeving voor studenten en onderzoekers, die hier zullen werken aan 
complexe vraagstukken die relevant zijn in een deltagebied als 
Zeeland. En wat te denken van het nieuwe warehouse dat in opdracht van 
het wereldwijd actieve familiebedrijf Hellema wordt gerealiseerd. 
Gerobotiseerde heftrucks transporteren hier o.a. de voorraad koekjes op 
pallets in stellingen tot een hoogte van 16 meter. Ook het logistieke 
puzzelwerk dat gepaard ging met de transformatie van het 
transformatie van het voormalige bankgebouw in hartje Hilversum is het 
vermelden waard.

Meer dan genoeg te melden dus, veel leesplezier toegewenst!

Industriebouw

Cock Penning

Voorwoord

Bedrijfspand WTH Vloerverwarming

https://industriebouw-online.nl/wk-poster/
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Picnic • Ridderkerk

Tweede fulfilmentcenter Picnic 
is ‘in ultimo fit for purpose’   

IndustrieBouw september 2022 • 6



Tekst: Margot Visser 
Foto’s: Work4MediaIB

Het nieuwe fulfilmentcenter 
is verre van een standaard 
‘grijze doos’.

IndustrieBouw september 2022 • 7



Op het eerste gezicht lijkt
het een distributiecentrum 
zoals zovelen, maar het nieuwe 
fulfilmentcenter van Picnic in 
Ridderkerk is verre van een 
standaard ‘grijze doos’. Het 
50.000 m² (bvo) grote pand is 
volledig gebouwd rondom het 
geautomatiseerde proces van 
Picnic en daarmee ‘in ultimo 
fit for purpose’. Over elk detail 
is vooraf nagedacht, waardoor 
het een uiterst duurzaam en 
toekomstbestendig gebouw is.

Picnic • Ridderkerk

maar vooral ook leerzaam traject geweest’

‘Voor alle partijen is het een intensief

IndustrieBouw september 2022 • 8

https://picnic.app/nl/


Het fulfilmentcenter op industrieterrein 
Nieuw Reijerwaard in Ridderkerk is het 
tweede geautomatiseerde warehouse van 
online supermarkt Picnic. Hier worden 
straks de boodschappen voor 200.000 
gezinnen klaargezet en gedistribueerd naar 
de zogeheten hubs, vanwaar de bekende 
elektrische karretjes vertrekken. Het 
centrum, in zijn soort één van de 
grootste in Europa, bevat geauto-
matiseerde sorteer-, inpak- en distributie-
machines die door Picnic zelf zijn 
ontwikkeld. “Als behuizing willen we een 
gebouw dat naadloos op onze 
processen aansluit. Dat kan alleen als je 
het van tevoren tot in de kleinste details 
uitdenkt. Voordenken dus in plaats van 
nadenken”, legt Raymond Cohen, 
projectmanager bij Picnic Technologies, uit. 

Voordenken 
Hoe ver die detaillering gaat, blijkt uit een 
paar voorbeelden. “De pootjes van de 
luchtbehandelingskasten die op het dak 
komen zijn al in de bouw meegenomen, 
zodat er later geen aanpassingen aan het 
gebouw nodig zijn. En in de hoofd-
draagconstructie zijn 8.000 gaatjes 
aangebracht, waardoor een toekomstige 
inbouwmezzanine eenvoudig kan 
worden opgehangen. Door zo gedetailleerd 
te engineeren beperken we het verbruik 
van materiaal. Ook is het een toekomst-
bestendig gebouw doordat we nu al 
voorzieningen treffen die we denken later 
nodig te hebben. Denk aan dakdoorvoeren, 
stroompunten en vloeraanpassingen voor 
toekomstige liften.” 

Openheid van zaken
Impact Vastgoed uit Rotterdam is de 
ontwikkelaar en verhuurder van het pand. 
Nadat de ontwerpfase met inzet van 
architect Palazzo en designteam vanuit 
Picnic succesvol was afgerond is bouwbe-
drijf Aan de Stegge Twello ingestapt en is 
het plan verder uitgedacht en uitgewerkt. 
“Er zijn niet veel bouwers die zo’n project 
aankunnen en ook nog eens in dit tempo 
kunnen realiseren. Het is geen standaard 
bouwproces, het vraagt veel eigen inbreng. 
De nuchterheid en hands on mentaliteit 
van Aan de Stegge Twello  gaven de 

‘Er zijn niet veel aannemers die zo’n 
project aankunnen en ook nog eens 

in dit tempo kunnen realiseren’ 

doorslag om voor hen te kiezen“, 
vertelt projectmanager Marijn Knoop. Een 
nadeel van zo’n vrijwel volledig op maat 
gemaakt pand is dat het de toekomstige 
verhuurbaarheid zou kunnen bemoeilijken. 
Ook daarmee is rekening gehouden, zegt 
Knoop. “Het pand is inmiddels verkocht 
aan een belegger. Door alle specifieke 
aanpassingen met rapportages te 
onderbouwen en binnen vooraf gestelde 
kaders te ontwerpen, konden we hen een 
comfortabel gevoel geven. En is het een 
product geworden wat ze graag wilden 
hebben.”

Zeer intensief traject
Begin oktober van dit jaar vindt de 

oplevering van de nieuwbouw plaats. 
Voor alle partijen is het een intensief maar 
vooral ook leerzaam traject geweest, zegt 
Rombout Welbergen, commercieel project-
manager van Aan de Stegge Twello. 
“Cruciaal voor het slagen van dit project 
was dat iedereen openheid van zaken 
zou geven en zich kwetsbaar durfde op 
te stellen. Dat is hier heel goed en in een 
prettige sfeer verlopen, waardoor het naast 
leerzaam ook nog eens heel leuk was.” 
Cohen heeft nog een laatste toevoeging. 
“Er wordt veel gezegd over ‘verdozing’, 
maar dit wordt echt een heel gaaf gebouw 
waar het prettig werken is. Het gaat als een 
thuis voelen voor de medewerkers, ook dat 
vinden we belangrijk als werkgever.”

IndustrieBouw september 2022 • 9
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We zijn bij Reijrink Staalconstructie dagelijks bezig met het ver-
duurzamen 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, duur-
zamer, 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 staal-
constructie. 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.

REIJRINK.COM
ONTDEK WAARIN WE EXCELLEREN OP:

ESBEEK & SOMEREN  TEL: 013 5041585

Bulkwerk in een korte periode 
De bouw van een megadistributiecentrum zoals Picnic in Ridderkerk vraagt om heel veel staal in korte tijd. “Het is 

bulkwerk in een korte periode, hier gaat het om 2.523 ton. Dat betekent zo’n vier à vijf transporten van 30 ton gecoat 

staal per dag”, vertelt Michel Matheeuwsen van Reijrink B.V.. 

“Ook hebben we de kanaalplaatvloeren gemonteerd, in totaal 8.700 m2. Doordat we alles in eigen beheer doen en over 

eigen materieel (hijskranen, hoogwerkers en transport) beschikken, kunnen we efficiënt werken en een constante 

kwaliteit garanderen. En zo hebben we ook hier het werk volgens planning kunnen afronden.”

Innovatieve staalfabriek
Het staalbouwbedrijf uit Esbeek beschikt over een innovatieve staalfabriek. Deze is voorzien van een hightech 

machinelijn, compleet met het volautomatische lassysteem ‘The Fabricator’. Daarmee mag het bedrijf zich naar eigen 

zeggen de meest innovatieve staalfabriek van Europa noemen.

Reijrink B.V. is actief in verschillende marktsegmenten, waaronder industriehallen, utiliteitsbouw, distributiecentra, 

agrarische sector, sport en recreatie en parkeergarages. Ook is er de aparte divisie ‘Products’, die staalconstructies voor 

offshore, infra en GWW maakt. “Denk aan hijsinstallaties en signalisatieportalen voor over de snelweg. Complexe 

projecten vanwege de zeer hoge eisen in maatvoering en afwerking”, aldus Matheeuwsen.

IndustrieBouw september 2022 • 10
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Picnic • Ridderkerk

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

Het fulfilmentcenter is het tweede geautomatiseerde warehouse van online supermarkt Picnic.

IndustrieBouw september 2022 • 12



Ridderkerk • Picnic

Compleet pakket in infra en groen
De aanleg van de infrastructuur van het nieuwe distributiecentrum van Picnic in Ridderkerk is in handen van Van den 

Heuvel Engelen Infra B.V.. De specialist in de infra- en groensector uit Engelen verzorgt onder meer het gereedmaken van 

de bouwplaats, het aanleggen van de riolering en mantelbuizen en de bestrating en beplanting.

“Werk zoals we het altijd doen, maar dan heel groot”, vertelt Dirk van den Heuvel, één van de drie broers die samen aan 

het roer staan van het in 2002 opgerichte bedrijf. 

Inzet immobilisator
Omdat het terrein van Picnic behoorlijk hoog gelegen is, zou het afvoeren van de grond een kostbare zaak worden. “We 

hebben er daarom voor gekozen om een immobilisator aan de grond te voegen. Daardoor was een bovenlaag van 40 cm 

voldoende, in plaats van de gebruikelijke laag met menggranulaat van 70 à 80 cm. In twee weken tijd is het uitgehard en 

sterk genoeg om machines te dragen.”

Flexibiliteit
Volgens Van den Heuvel ligt de kracht van het bedrijf in de flexibiliteit. “We zitten er kort op. Doordat we met eigen 

machines werken en alles in eigen beheer doen, met goede jongens, kunnen we snel handelen en een constante 

kwaliteit leveren.”

IndustrieBouw september 2022 • 13
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Met een hoogte van 16,70 meter is het nieuwe warehouse 

van online supermarkt Picnic in Ridderkerk iets hoger 

dan gebruikelijk en dus waren er specifieke eisen aan 

de sprinklerinstallatie. “We hebben hier een nieuw type, 

wat grotere, blussende sprinklerkop (ESFR) toegepast, in 

totaal zo’n 6.000 stuks”, vertelt Barry Rooke, projectleider 

van de businessunit Fire Protection en Security van SPIE 

Nederland. “Dit type maakte het mogelijk om ondanks deze 

hoogte enkel een daknet toe te passen. Om ze te monteren 

waren grotere (elektrische) hoogwerkers nodig. Kortom, het 

was geen standaard werk.” 

Een hal van deze afmetingen brengt natuurlijk een enorme 

hoeveelheid leidingwerk met zich mee, in totaal zo’n 20 km. 

Ook heeft SPIE de watervoorziening gerealiseerd, bestaande 

uit een naast het pand gelegen watertank van 700.000 

liter, aangedreven door een dieselmotor pomp met een 

vermogen van 9,600 liter per minuut. De eveneens door 

SPIE gerealiseerde sprinklermeldinstallatie, met daarin 

SPIE is klaar 
om een voortrekkersrol 

te nemen bij de uitdagingen waar 
industrie, steden en maatschappij op het 

gebied van energie en communicatie voor 
staan. Om mee te bouwen aan een 

toekomst die duurzaam is ingericht 
voor generaties na ons.

“WIJ BORGEN 
DE BEDRIJFS-
CONTINUÏTEIT 

VAN ONZE 
KLANTEN 

DOOR 
HET 

BEPER-
KEN VAN 

(BRAND)SCHADE 
AAN BEDRIJFS-

MIDDELEN.”

www.spie-nl.com

SPIE, een gezamenlijke ambitie

FIRE PROTECTIONFIRE PROTECTION
& SECURITY& SECURITY

��

FIRE PROTECTION 
& SECURITY

Speciale sprinklerkop in warehouse 

geïntegreerd de brandmeldinstallatie, stelt de gebruiker in 

staat om de installatie te monitoren.

Korte doorlooptijd
“Zowel de sprinkler-, brandmeld- als de ontruimingsinstallatie 

leveren we gecertificeerd op. Met twintig weken had dit 

project een korte doorlooptijd. Het is zeer voorspoedig 

gelopen, ondanks de onzekerheid qua leveringen en bezetting 

en in goede samenwerking met alle betrokken partijen”, 

besluit Rooke.

IndustrieBouw september 2022 • 14
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Hier worden straks de boodschappen voor 200.000 gezinnen 
klaargezet en gedistribueerd naar de zogeheten hubs.

IndustrieBouw september 2022 • 15
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Partner 
in afbouw 

en interieur

i n t r a m a x b v . n l

Focus op persoonlijk contact 

“Een aanzienlijk project met een heel 

korte voorbereiding”, zo omschrijft 

Jordy Bloemendal van Intramax B.V. 

de werkzaamheden voor het nieuwe 

distributiecentrum van Picnic in 

Ridderkerk. Het afbouwbedrijf uit 

Nijverdal leverde en monteerde 

3.000 m² metalstudwanden, 2.000 m² 

voorzetwanden, 120 houten kozijnen 

en 3.000 m² systeemplafond. Ook 

verzorgden ze het timmerwerk en 

diverse wand- en plafondafwerkingen.

Omdat het afbouwbedrijf pas in een 

laat stadium de opdracht kreeg, moest 

alles op alles worden gezet om de 

strakke planning te halen. “Het gaat 

hier om grote hoeveelheden en het in 

goede banen leiden daarvan vereiste 

veel extra inzet van onze mensen. 

Een voordeel is dat wij als vaste 

onderaannemer de bouwmethodiek van 

Aan de Stegge op dit soort projecten 

inmiddels door en door kennen. 

Daardoor kunnen we goed inschatten 

hoe lang we ergens over doen en de 

juiste mensen op een project inzetten. 

Dat scheelt veel kostbare tijd en 

energie”, vertelt projectleider Stef van 

Vree.

Volledig ontzorgen
Intramax B.V. levert het complete 

binnenafbouwpakket en stelt zich ten 

doel om opdrachtgevers volledig te 

ontzorgen op dit gebied. Van Vree: “Onze 

focus ligt op het persoonlijk contact. 

Iedereen is altijd welkom om een bak 

koffie te komen drinken, we gaan graag 

even om tafel met onze klanten.”

‘Iedereen is altijd 

welkom om een bak koffie 

te komen drinken’

IndustrieBouw september 2022 • 16
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Het atrium is een 
inspirerente 

ontmoetingsplek

Ridderkerk • Picnic

Het pand is volledig gebouwd rondom het geautomatiseerde proces van Picnic.
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- Bouwketen onderhoud
- Oplevering schoonmaak
- Bouw opruiming
- Hand- en spandiensten
- Gevelreiniging
- Glasbewassing
- Dagelijkse schoonmaak
- Industriële reiniging
- Vloeren onderhoud
- Tapijt reiniging

ALLEEN ECHT SCHOON HERKENT IEDEREEN

Fakow Cleaning
Strevelsweg 138 B
3075AR Rotterdam 

•
•
•

(+31)6 42 080 976
info@fakowcleaning.nl
www.fakowcleaning.nl

Geen concessies aan kwaliteit 

Pas wanneer het ‘200% schoon’ 

is, is Rakesh Ramtahalsing van 

Fakow Cleaning tevreden. Zijn 

schoonmaakbedrijf is vanaf de 

start van de bouw van het nieuwe 

fulfilmentcenter van Picnic in 

Ridderkerk betrokken bij het 

project. “We hebben de bouwplaats 

netjes gehouden, het onderhoud 

van de bouwketen gedaan en 

‘Vooral het moment van 
opleveren is zo enorm 

belangrijk voor een aannemer’

binnenkort verzorgen we de 

opleveringsschoonmaak, die bestaat 

uit het reinigen van alle constructies, 

gevels, muren, vloeren en de 

glasbewassing. Daarnaast hebben we 

bouwhulpjes geleverd, medewerkers die 

hand- en spandiensten leveren om de 

aannemer te ontlasten.”

Fakow Cleaning, gevestigd in 

Rotterdam, heeft 37 medewerkers in 

vaste dienst en huurt indien nodig 

extra personeel in. Bouwsupport is 

hun specialisatie, maar ze leveren ook 

reguliere schoonmaakdiensten. Er 

worden nooit concessies gedaan aan 

de hoge kwaliteitsstandaard. “Vooral 

het moment van opleveren is zo 

enorm belangrijk voor een aannemer. 

Het moet dan echt goed schoon zijn. 

Daarom besteden we werk nooit uit aan 

onderaannemers, we willen zelf de regie 

houden”, legt de ondernemer uit.

Trots
Hij kijkt met trots terug op de 

werkzaamheden voor Picnic. “Dit is niet 

zomaar een distributiecentrum, maar 

een heel innovatief gebouw dat in zijn 

soort uniek is in Nederland. Het is mooi 

om daar een bijdrage aan te mogen 

leveren.”
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Ridderkerk • Picnic

Projectontwikkelaar
Impact Vastgoed BV, Rotterdam

Adviseur opdrachtgever
Drees & Sommer, Nieuw-Vennep

Architect
Palazzo BV, Duiven

Constructeur
JVZ Raadgevende Ingenieursburo BV, 
Deventer

Hoofdaannemer
Aan de Stegge Twello BV, Twello

Installateur
Hoppenbrouwers Techniek, Dongen

Funderingen
Plomp Funderingstechieken, 
Papekop

Staalconstructie
Reijrink Staalconstructies, 
Hilvarenbeek

Dak & wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Sloopwerkzaamheden
Blijleven Sloopwerken, Geldermalsen

Infrawerkzaamheden
Van den Heuvel Engelen, 
‘s-Hertogenbosch

Dakbedekking
Primadak BV, Roosendaal

Wanden & houtenkozijnen
Intramax BV, Nijverdal

Sprinklerinstallatie
Spie Nederland, Breda

Schoonmaakwerkzaamheden
Fakow Cleaning, Rotterdam

Bouwprogramma
Bouwen geautomatiseerd 
fulfilmentcenter t.b.v. Picnic

Bouwperiode
Oktober 2021 – oktober 2022

Bruto vloeroppervlakte
45.000 m2
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IKC • Pijnacker

De gebruikers van IKC De 
Vlinderboom zijn basisschool 
Octantschool De Vlinderboom en 
kinderdagverblijf SkippyPePijN.

Opvang en onderwijs   

Een fijne plek voor leerlingen, ouders en personeel

geïntegreerd in één gebouw 
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Tekst: Alet Roesink 
Foto’s: Work4MediaIB
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IKC • Pijnacker

Niet alleen krijgen leerlingen een fijne plek om voor, tijdens en na schooltijd met elkaar te 
leren en genieten, ook voor ouders en personeel wordt het een hele verbetering ten opzichte 
van de huidige situatie. IKC De Vlinderboom wordt gerealiseerd door Middelwateringbouw 
BV, een jonge en groeiende onderneming, die zich al geruime tijd profileert op het gebied van 
woning- en utiliteitsbouw en die volledig thuis is in de wereld van de Integrale Kind Centra.  

De buitengevels zijn opgebouwd uit houtskeletbouw 
met daarvoor in het oog springend metselwerk.
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Pijnacker • IKC

In de wijk Keizershof in Pijnacker-Nootdorp 
verrijst nog dit najaar een nieuw 
Integraal Kind Centrum met de naam IKC 
De Vlinderboom. De gebruikers zijn basis-
school Octantschool De Vlinderboom en 
kinderdagverblijf SkippyPePijN. 
Werkvoorbereider Mathijs Kneppers 
vertelt dat Aannemingsbedrijf 
Middelwateringbouw uit Rotterdam-
Nesselande de aanbesteding gewonnen 
heeft voor het bouwkundige deel. 
Installateur Brandsen uit Barneveld 
tekende voor het installatiekundige deel.
“De scope reikt van het heiwerk tot aan 
het plaatsen van de interieurkasten en de 
laatste deurknop. Het IKC zal nog voor de 
Kerst opgeleverd worden en krijgt twee 
lagen. Op de begane grond komt onder 
meer de onderbouw van de basisschool en 
een speellokaal. Op de eerste verdieping 
komt de bovenbouw. Daar wordt ook een 
leerplein ingericht. Het gebouw heeft een 
stalen frame met betonvloeren. De 
buitengevels zijn opgebouwd uit 
houtskeletbouw met daarvoor in het oog 
springend metselwerk.”
 

Duurzaamheid gecombineerd met een 
fijne sfeer
Qua installatietechniek is het dusdanig 
ontworpen dat alle ruimten apart 
aanstuurbaar zijn. Opvallend zijn de grote 
raampartijen en veel open ruimten. Door 
de brede opzet geeft dat een open gevoel, 
dat versterkt wordt door de ligging tussen 
een nieuwe woonwijk en de weilanden 
in. “Prijsstijgingen en schaarste dicteren 
tegenwoordig de markt. Hoe wij daarmee 
omgaan? Bij Middelwateringbouw snappen 
we dat we het meeste bereiken als we het 
proces reeds vanaf het begin zo goed 
mogelijk managen en open en eerlijk 
communiceren. In dit geval hebben we 
samen met onze partners zorgvuldig 
geïnvesteerd in de voorbereiding. Door 
de heipalen in een vroegtijdig stadium te 
reserveren en alle partijen te blijven 
betrekken,  op scherp te zetten en te 

‘De scope reikt van het heiwerk tot aan het 
plaatsen van de interieurkasten en de 

laatste deurknop’

houden, hebben we een vliegende start 
kunnen maken.”

Afspraak is afspraak
“Bij ons geldt: afspraak is afspraak. Daarin 
behandelen we iedereen hetzelfde, hoe 
klein of groot de rol in het project ook 
is. Daardoor weten wij projecten tot een 
goed einde te volbrengen en om die reden 
hebben wij dan ook telkens terugkerende 
opdrachtgevers.”

Middelwateringbouw staat bekend als 
bouwpartner binnen onder andere de 
sectoren zorg, detailhandel,  luchtvaart, 
vastgoed en overheid en is inmiddels een 
goed bekende bouwer in de onderwijs-
wereld. Op dit moment wordt naast de 
school in Pijnacker ook een school 
gerealiseerd in Waddinxveen en heeft 
Middelwateringbouw ook nieuwe scholen 
gerealiseerd in onder andere Capelle aan 
den IJssel, Barendrecht en Bodegraven.

Qua installatietechniek is het dusdanig ontworpen 
dat alle ruimten apart aanstuurbaar zijn.

IndustrieBouw september 2022 • 23

https://www.middelwateringbouw.nl/
http://www.brandsen-installatietechniek.nl


IKC • Pijnacker

MIDDELWATERINGBOUW.NL

Het aannemingsbedrijf
voor woning- en 
utiliteitsbouw

Chris Lebeauhof 16, 3059 LN 
Rotterdam - Nesselande

Een nieuw 
project 
starten?

Gepointerd metselwerk    

Het inmiddels tot zo’n veertig vereende krachten 

uitgegroeide Metselbedrijf Stout uit Ooltgensplaat 

levert al vanaf 2006 metsel-, lijm- en voegwerk voor 

bouwprojecten, voornamelijk in Zuid-Holland, Zeeland 

en Noord-Brabant. 

“Een aantal van de projecten wordt in opdracht van 

Middelwateringbouw BV uitgevoerd. Zij huren ons 

regelmatig in voor het metselwerk aan scholen”, aldus 

directeur Jan-Willem Stout. “Voor IKC De Vlinderboom 

zijn wij verantwoordelijk voor al het metsel-, lijm- en 

voegwerk. Er worden circa 40.000 stenen verwerkt. 

Daar zijn we net mee begonnen en met vier à vijf 

man tegelijkertijd aan het werk klaren we deze klus in 

maximaal zes weken tijd.  ‘Afspraak is afspraak’ is ons 

motto.”

Afwijkend formaat
“Het bijzondere in dit project is het afwijkende 

formaat van de steen. Deze is dunner en langer dan 

gewoonlijk. Het gaat om de Vechtformaat baksteen en 

door middel van pointeren strijken we de voegen door. 

Het eindresultaat is een verdiepte voeg en een vlak 

afgestreken geheel.”

‘Het bijzondere in dit project 

is het afwijkende formaat van 

de steen’
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Op de begane grond komt onder meer de onderbouw van de basisschool en een speellokaal.
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Goedereede • Oud Gastel • Goes

KUNSTSTOF
ALUMINIUM

GLAS

Goemaat® -kwaliteit 
voor een lange 

levensduur    

 “Voor IKC De Vlinderboom maken, leveren en 

monteren wij alle aluminium buitenkozijnen, de 

lichtstraten op het dak en de waterslagen onder de 

kozijnen”, aldus Erik Vervaart van familiebedrijf 

Goemaat uit Oud Gastel. “Onlangs zijn we begonnen 

met het leggen van de waterslagen.” 

“De 71 kozijnen produceren we zelf in onze 

aluminiumfabriek in Oud Gastel. Daarnaast beschikken 

we nog over een fabriek voor glas en 

kunststofkozijnen in Goedereede en een 

verkoopkantoor in Goes. Als dé gevelspecialist van 

Zuidwest-Nederland plaatsen we aluminium en

 kunststof kozijnen met een strakke uitstraling in 

de woning- en utiliteitsbouw. Wij pakken de meest 

uiteenlopende werken op, van klein tot groot, en gaan 

uitdagingen niet uit de weg.” 

Een zorgvuldige aanpak
“Gerekend vanaf de goedkeuring van het tekenwerk 

zijn veertien weken nodig voor de productie en daarna 

drie weken voor de montage. Vermeldenswaardig aan 

dit project is wel de oppervlaktebehandeling van de 

kozijnen. Deze zijn C34 geanalyseerd, wat inhoudt dat 

ze erg kwetsbaar zijn. Dit vergt zorgvuldigheid en 

kennis van onze mensen, die dat voortreffelijk weten 

te handelen. Niet voor niets verloopt de 

samenwerking met Middelwateringbouw BV naar 

volle tevredenheid en is dit al de derde school die wij 

samen met hen bouwen.”

‘De 71 kozijnen produceren we 

zelf in onze fabriek’

Er is gekozen voor aluminium buitenkozijnen.
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Specialist in 
houtskeletbouw, 
kozijnen, ramen 
& deuren
0111 647 555 | info@verwijsgroep.nl 
verwijsgroep.nl

Blank essen 
binnenkozijnen   

“De opdracht die Verwijs Groep uit Bruinisse kreeg 

voor het nieuwbouwproject IKC De Vlinderboom 

bestaat uit twee onderdelen. Wij verzorgen de 

engineering, productie en montage van de prefab HSB 

(houtskeletbouw) buitengevels. Daarnaast produceren 

en leveren we de binnenkozijnen en binnendeuren, 

regelen het afhangen van de deuren, leveren en 

monteren het hang- en sluitwerk en voorzien de 

binnenkozijnen van brandwerende middelen.” Aan het 

woord is directeur Hans de Bonte van Verwijs Groep.

“Dat zijn overigens ook meteen onze twee 

specialismen: het produceren en leveren van prefab 

HSB wanden en daken en het verzorgen van het 

volledige houten binnenkozijnwerk inclusief 

afwerking. Dit leveren we geheel compleet: van 2d 

tekenwerk, constructieberekeningen, 3d uitwerking tot 

aan montage.”

Strenge eisen
“In dit project gaat het om 1.000 m² prefab 

buitengevel met daarin 71 stelkozijnen, 120 blank 

essen binnenkozijnen en 80 HPL binnendeuren. De 

eisen met betrekking tot brandwering, geluidswering 

en veiligheid liggen bij een dergelijk openbaar 

gebouw als dit wel anders dan bij een standaard 

woning. Zo hebben we bij het 3d tekenwerk in de 

voorbereidingsfase meteen vooraf elektrapunten 

ingetekend in de houtskeletbouw.”

“Wij ontzorgen daarmee de hoofdaannemer, dat is 

kenmerkend voor onze werkwijze. We pakken de 

uitdaging op en geven die als een compleet gereed 

product weer terug.”
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Jos Moens vertelt dat zijn bedrijf Moens Afbouw uit 

Middelburg prettig en veelvuldig samenwerkt met 

Middelwateringbouw en dat zij samen al een hele reeks 

scholen gebouwd hebben. 

“Bij de realisatie van IKC De Vlinderboom verzorgen wij het 

plaatsen van de kozijnen, de systeemplafonds, de metalstud- 

wanden en de bijbehorende timmerwerkzaamheden, 

waaronder de ombouw van toiletten, koven en plinten. 

Onder meer voor geluidswering wordt isolatiemateriaal 

aangebracht in de metalstud wanden. Daarnaast zorgen wij 

voor het aftimmeren van de vide. Deze wordt bekleed met 

geperforeerde gipsplaat.”

Uitsluitend maatwerk
Moens runt het bedrijf samen met zijn twee zoons Jaco en 

Sander. Met nog vier vaste en vijftien ingeleende krachten 

kan Moens Afbouw bogen op decennialange ervaring 

binnen de branche. Geen opdracht is voor het familiebedrijf 

hetzelfde. “Dat maakt het werk zo boeiend. Moens Afbouw 

Ook werken aan 
mooie projecten?

Solliciteer nu!
Mail naar:
sander@moensafbouw.nl en 
loop een dagje mee!

moensafbouw.nl

Maatwerk in afbouw 

levert dan ook uitsluitend maatwerk in systeemplafonds 

en systeemwanden: voor elk wat wils. Alhoewel hier niet 

toegepast, kunnen wij bijvoorbeeld ook zorgen voor het 

inzetten van glazen wanden.”

Nieuwe technieken
“Alles moet tegenwoordig sneller en sneller. Als

afbouwspecialist kijken wij altijd waar het efficiënter en beter 

kan. Zo zetten we in een volgend project in Waddinxveen 

nieuwe digitale technieken in, waarmee we kunnen 

projecteren hoe een gebouw zal functioneren.”

IKC • Pijnacker
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Vakmanschap op de 
werkvloer    

Magna Vloeren uit Bergambacht heeft IKC De 

Vlinderboom in Pijnacker voorzien van zandcement 

dekvloeren. Directeur Marko Verbeek vertelt: “In zes 

werkdagen tijd brachten onze mannen ruim 2.300 m² 

zandcement dekvloeren aan in een sterkteklasse C20. 

Deze zandcement dekvloeren vormen hiermee de 

perfecte basis om verder af te werken met ieder 

denkbare vloerafwerking.”

“De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een mobiele 

mortelcentrale waarbij zand, cement en water in de 

juiste verhouding vermengd worden tot een 

hoogwaardige mortel. Deze wordt vervolgens verwerkt 

in een harde en zeer vlakke zandcement dekvloer.”

Naderend jubileum
“Volgend jaar vormen mijn broer Michel en ik al 

twintig jaar de derde generatie van dit familiebedrijf. 

Het bedrijf is in 1949 door mijn grootvader opgericht. 

Met onze ervaren en vakkundige medewerkers, ruime 

werkplaats en mooie showroom voorzien wij 

Nederland dagelijks van de mooiste vloeren. Daarin 

combineren wij de modernste technieken met de 

inzichten van onze voorouders.”

Transportstraat 51 | 2861 DX Bergambacht
info@magnavloeren.nl | www.magnavloeren.nl
0182 341 694 | @magnavloeren

Al drie generaties 
vakmanschap

 Onze expertises

  Cementdekvloeren

  Gietdekvloeren

  Kunststof gietvloeren

  Minerale gietvloeren  

    Projectstoffering 

Interieuradvies

Het gebouw heeft een stalen frame met betonvloeren.
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Opdrachtgever
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Hoofdaannemer
Middelwateringbouw BV, Rotter-
dam-Nesselande

Architect
RoosRos Architecten, Oud-Beijerland

Constructeur
Snetselaar Constructieve Ingenieurs 
BV, Ede

Toezicht / Opzichter
Spect Bouwmanagement +
 Adviseurs, Veenendaal

Adviseur E & W installaties
Bongers Jansen, Gaanderen

Installateur E & W
Brandsen Installatietechniek BV, 
Barneveld

Staalconstructie
Van Doorn, Ochten

Houtskeletbouw
Verwijs Groep, Nieuwerkerk

Kozijnen
Goemaat, Oud Gastel

Brandwerende bekleding
Abema BV, Drunen

Metalstud binnenwanden +plafond
Moens Afbouw VOF, Middelburg

Metselwerk
Metselbedrijf Stout, Ooltgensplaat

Houten gevelbekleding
Eskra, Nootdorp

Zandcement dekvloer
Magna Vloeren, Bergambacht

Bouwperiode
Oktober 2021 – oktober 2022

Bruto vloeroppervlakte
45.000 m2

De bouw kende een vliegende start.
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overgenomen en nu onderdeel van de Intal Groep

Deze overname past uitstekend binnen 
onze lange termijnstrategie. Met Intal als 
systeemhuis en gevelbouwer hebben wij al 
een unieke positie in de gevelmarkt omdat 
wij werken met onze eigen aluminium 
profielsystemen. Deze overname maakt 
ons nog onafhankelijker. Ook voor Thermal 
Breaks, specialist op het gebied van 
thermische isolatie van aluminium 
profielen, is deze overname een 
belangrijke ontwikkeling. Door het 
gecombineerd kunnen aanbieden van 
zowel thermische isolatie als 
poedercoating, ontstaat er een unieke 
marktpositie waarbij klanten optimaal 

ontzorgd kunnen worden. 

Harmen IJdema “Voelt goed”
Wij zijn blij dat IJdema Coating en IJdema 
Poedercoating overgenomen zijn door de 
Intal Groep. We herkennen elkaar in de 
manier van werken en zien ook mooie 
overeenkomsten in onze kernwaarden. De 
IJdema bedrijven blijven onder eigen naam 
gewoon doordraaien zoals al jaren op hoog 
niveau gebeurt en ook onze medewerkers 
blijven allemaal in dienst. Dat voelt goed 
voor ons. Wij hebben er alle vertrouwen in 
dat IJdema Coating en IJdema 
Poedercoating door deze overname meer 

kansen krijgen en nog succesvoller worden.

Over IJdema Coating en IJdema 
Poedercoating
IJdema is specialist in natlakken en 
poedercoaten.  Met een team van 25 
mensen is IJdema actief in vele sectoren 
waaronder de gevelbouw. Bij IJdema 
Poedercoating worden vanaf nu alle 
aluminium profielen van Intal 
gepoedercoat. Daarnaast blijven de IJdema 
bedrijven het natlakken en poedercoaten 
voor andere klanten doen en zal er actief 
ingezet worden op het aantrekken van 
nieuwe klanten. 

Foto: Intal BV

Per 1 augustus jl. zijn IJdema Coating en IJdema Poedercoating 
overgenomen door de Intal Groep. Deze overname is een geweldige 
toevoeging aan de Intal Groep en zorgt ervoor dat zowel Intal als Thermal 
Breaks nog sterker en onafhankelijker worden. IJdema Coating en IJdema 
Poedercoating blijven op de bestaande locatie en met het huidige team 
opereren onder de eigen namen. 

IJdema Coating en IJdema Poedercoating

“Mooie uitbreiding 
die onze bedrijven 
Intal en Thermal 
Breaks krachtiger 

maken”
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Campus Eemsdelta Groningen • Appingedam

Eind augustus konden 
drie middelbare scholen 
hun nieuwe onderkomen 
betrekken.

BAM bouwt Campus Eemsdelta 

Flexibel, multifunctioneel en aardbevingsveilig schoolgebouw

Groningen in Appingedam 
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Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: BAM Bouw en TechniekIB
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Veel jeugdigen in de Groningse gemeente Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam en omgeving) zijn het nieuwe 
schooljaar begonnen in een gloednieuw gebouw. BAM Bouw en Techniek – Integrale Projecten Noord leverde 
eind augustus een nieuw onderkomen op voor drie middelbare scholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs 
Eemsdelta en voor ROC Noorderpoort. Samen met een techniekgebouw en een sporthal vormen de scholen één 
gebouw, geclusterd rondom een centraal hart: de Campus Eemsdelta Groningen. De campus is energiezuinig, 
circulair en aardbevingsveilig.

‘Het gebouw heeft naast een onderwijsfunctie

Campus Eemsdelta Groningen • Appingedam

Uiteraard zijn alle panden bestand tegen een aardbeving.
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Appingedam • Campus Eemsdelta Groningen

ook een gemeenschapsfunctie’

Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.

Die aardbevingsveiligheid is volgens Heiko 
Pruntel, projectleider van het project voor 
BAM, een van de redenen dat Campus 
Eemsdelta Groningen gerealiseerd is. 
“Oost-Groningen is een krimpregio”, vertelt 
hij. “De bestaande gebouwen voor de vier 
scholen waren eigenlijk te groot geworden 
door het dalende aantal leerlingen. Maar 
voor de veiligheid zouden ze toch 
aardbevingsveilig gemaakt moeten 
worden. Op initiatief van de Stichting VO 
Eemsdelta werd daarom een 
gezamenlijk onderkomen bedacht, dat 
naast een onderwijs- ook een 
gemeenschapsfunctie zou krijgen. De 
gemeente was enthousiast en de NAM, die 
moet bijdragen aan het aardbevingsveilig 
maken van de regio, ook. Zo werden er 
meerdere vliegen in één klap geslagen.” 

Multifunctioneel 
De onderwijscampus heeft een vloer-
oppervlak van bijna 17.000 m². 
Architectenbureau De Unie Architecten 
ontwierp het gebouw volgens de structuur 
van het typisch Groningse wierdendorp, 

een radiale structuur die samenkomt op 
een centraal plein. Daar bevindt zich een 
patio, die ingericht is als openluchttheater 
waar de omwonenden gebruik van kunnen 
maken. De sporthal is niet alleen voor de 
sportlessen van de scholen, ook regionale 
sportverenigingen kunnen er gebruik van 
maken.

Vernieuwend installatieconcept 
Toen de campus in 2018, 2019 
ontworpen werd was er nog geen sprake 
van Covid-19. Logischerwijs waren de 
installaties van het gebouw daar dan ook 
niet op afgestemd. “Er zou een vrf-systeem 
in komen, gebaseerd op recirculatie van 
lucht. Precies wat we nu niet meer willen”, 
zegt Dirk Miedema, projectmanager 
techniek bij BAM. “In goed overleg met 
INNAX zijn we overgestapt op een 
All-airsysteem, met één centrale unit voor 
het hele gebouw. Dat betekende wel dat 
we moesten woekeren met de ruimte.” Een 
van de manieren om ruimte te winnen was 
een vernieuwend concept voor de 
elektrische installatie. “Bij een traditionele 

E-installatie voor een dergelijk gebouw zijn 
er heel veel kabels nodig. Brede kabel-
goten, veel databekabeling en op elke 
verdieping wel een MER- of een SER-
ruimte. Wij hebben gekozen voor een 
railsysteem boven het systeemplafond. 
Daar kan alle verbruikende 
apparatuur op ingeprikt worden. De 
verlichting wordt draadloos bediend via 
het Casimbi systeem. Zo hebben we veel 
ruimte bespaard.” Voor de data werd een 
glasvezelsysteem toegepast, dat behalve 
ruimtebesparend ook heel snel is.

Goed vooruitkijken
Pruntel sluit af: “We hebben dit alles in 
anderhalf jaar en binnen de planning 
kunnen realiseren, ondanks alle perikelen 
van deze tijd, zoals personeelsuitval en 
leveringsproblemen. Goed plannen en 
efficiënt werken was daarvoor essentieel. 
Dat lukte mede omdat we alles in een BIM 
model gemodelleerd hebben, waarbij alle 
clashes vooraf opgespoord en gecorrigeerd 
zijn.”
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INNAX vindt creatieve 
oplossingen voor 
duurzaamheid   

De bouw van Campus Eemsdelta was voor 

ingenieurs- en adviesbureau INNAX een project waarin 

het volop zijn creativiteit kwijt kon. Dat zegt Edwin 

Braad, namens INNAX adviseur bij het project op het 

gebied van installaties, brandveiligheid en bouwfysica. 

“Dat was mede te danken aan de ambities van de 

opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid, 

flexibiliteit en circulariteit”, zegt hij. “Maar ook de 

samenwerking binnen het ontwerpteam en later met 

de aannemer verliep in een constructieve sfeer.”

Frisse Scholen Klasse A
Gedreven door de coronaperikelen werd van een 

vrf-systeem, dat voldeed aan de bestekseis van Frisse 

Scholen Klasse B, overgeschakeld op een systeem met 

centrale warmtepompen en meer capaciteit. Daarmee 

werd voor het onderdeel ventilatie Frisse Scholen 

Klasse A behaald. 

Volop innovatie
Braad noemt nog enkele aspecten, die de 

duurzaamheid en flexibiliteit vergroten: “CO2-

warmtepompen voor warm tapwater, de hoge 

luchtdichtheid van het gebouw, de Casambi-regeling 

voor de verlichting. Al deze maatregelen hebben 

geresulteerd in een energieleverend gebouw. Kortom: 

een prachtig project voor een innovatief bureau als 

het onze.”

www.innax.nl

‘Prachtig project voor een 

innovatief bureau als het onze’

Voor het onderdeel ventilatie is Frisse Scholen Klasse A behaald.
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Bewust in de Bouw levert duurzaam alternatief 
voor hout  

Toen Campus Eemsdelta zich nog in de ontwerpfase bevond toonde De Unie Architecten interesse in het 

product Cirqlar made of Resysta van Bewust in de Bouw, leverancier van 

onderscheidende, innovatieve en milieubewuste bouwproducten. Ze waren snel overtuigd van de unieke 

eigenschappen. Uiteindelijk werd een kleine 60 km aan latten voor gevelbekleding en vlonders voorgeschreven 

en toegepast in het project. Directeur Roeland Beemster belicht de eigenschappen van Cirqlar.

“Allereerst is het hoofdzakelijk gemaakt van biologisch restafval, voornamelijk rijstvlies. Na de levensduur kan 

het circulair hergebruikt worden. De Cirqlar planken worden na productie geschuurd en krijgen vervolgens een 

verfcoating. Daarmee is het materiaal onderhoudsarm en kunnen we een kleurgarantie van 15 jaar geven. Het 

voldoet ook aan Brandklasse B, waardoor het geschikt is voor toepassing bij hoogbouw. Bij gebruik als 

gevelbekleding of vlonder heeft Cirqlar veel dezelfde eigenschappen als hout. Het kan ook met dezelfde 

gereedschappen bewerkt worden. Volgens architecten komt ons product het meest natuurlijk over van alle 

houtvervangende producten”. Cirqlar made of Resysta wordt in Nederland geproduceerd, met Europese 

grondstoffen en gebruik makend van duurzame energie. “Ook dat aspect zal zeker een rol hebben gespeeld bij 

de keuze om het product toe te passen in dit duurzame project”.
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Ondanks personeelsuitval en leveringsproblemen 
is het project volgens planning gerealiseerd.
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Met de levering van 3.500 m2 gevelbeplating, 4.500 m2 

KlikFels dakbeplating en zo’n 5.000 strekkende meter 

aan zetwerk was Campus Eemsdelta een flinke klus voor 

Cladding Team Holland. 

Voor de wanden werden aluminium blokprofielen van 

eigen fabricaat toegepast, per bouwdeel in een eigen 

kleur. De door Cladding Team Holland geïnitieerde keuze 

voor aluminium KlikFels profielen als dakbeplating 

had te maken met zowel bouwfysische aspecten als de 

toekomstige plaatsing van pv-panelen op de hellende 

daken. Die panelen worden met clips op de felsen 

bevestigd,  zodat er geen kans is op lekkages.

De omvang van de levering was volgens projectverwerver 

Jan Vermeulen het meest bijzonder aan het project. “Op 

één locatie werden er tien verschillende gebouwen door 

ons van dak- en gevelbeplating voorzien”. “Zo konden we 

opnieuw ons motto kracht bij zetten: ‘Geen werk te groot, 

geen klus te klein.”

Opbouwende sfeer
“Een werk van deze omvang realiseer je alleen als de 

verstandhouding tussen alle partijen goed is. Met BAM als 

hoofdaannemer hebben we al vaker samengewerkt. Dat 

loopt altijd op rolletjes, in een plezierige en opbouwende 

sfeer. Maar ook met de architect en de bouwdirectie 

hebben we op een prettige manier samengewerkt. Ook die 

samenwerking is voor herhaling vatbaar.”

Voor Cladding Team Holland is geen klus

‘Met dit project konden we 
opnieuw ons motto kracht 

bij zetten’

Appingedam • Campus Eemsdelta Groningen

te klein en geen werk te groot
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Samen met een 
techniekgebouw en een 
sporthal vormen de 
scholen een gebouw, 
geclusterd rondom een 
centraal hart.
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Hofman Staalbouw BV produceerde, leverde en monteerde 

de staalconstructie voor de zes vleugels en het hartgebouw 

van Campus Eemsdelta. Daarnaast tekende het in 

Vroomshoop gevestigde bedrijf voor de montage van 

de imposante, dertig meter lange gelamineerd houten 

liggers voor de sporthal. Ook de kanaalplaatvloeren op 

de diverse verdiepingen werden door Hofman Staalbouw 

gemonteerd. “Alles bij elkaar een forse klus”, zegt 

projectleider Peter Hoff. Een goede samenwerking en 

coördinatie met hoofdconstructeur Alferink Van Schieveen 

en hoofdaannemer BAM waren daarbij essentieel.” 

In totaal produceerde en monteerde Hofman 

Staalbouw 820 ton aan stalen constructiedelen voor 

dit project. De constructie voor Campus Eemsdelta is 

aardbevingsbestendig uitgevoerd, waarbij de detaillering 

en de dimensionering van de verbindingen eveneens door 

Hofman Staalbouw zelf werden uitgevoerd. Constructief 

Hofman Staalbouw BV 
de Sluis 13 

7681 KA Vroomshoop 
Tel: 0546-644411

E-mail: info@hofmanstaalbouw.nl

Sterk staaltje door Hofman Staalbouw

staan de zes bouwdelen los van elkaar, zodat ze afzonderlijk 

kunnen bewegen in geval van een aardbeving.

Gigantische trapconstructie
Peter Hoff noemt tot slot nog de gigantische trapconstructie 

in het centrale hart van het gebouw. “Ook dat was een 

complex stukje constructiewerk, net als de trapconstructie 

naast de sporthal. Dat we zowel onze eigen engineering, 

de productie als de montage verzorgen werpt bij dergelijke 

constructies zeker zijn vruchten af.”

Campus Eemsdelta Groningen • Appingedam
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De patio is ingericht als openluchttheater.
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Kunststof 
luchtbehandelingskasten 

van Rosenberg   
Rosenberg Klimaattechniek, met de hoofdvestiging in 

Den Dolder, leverde een tiental luchtbehandelingskasten 

voor de bouw van Campus Eemsdelta. De kasten zijn allen 

voorzien van een Priva regelaar en hebben samen een 

capaciteit van 178.000 m³ per uur. Accountmanager Bert 

Forsten legt uit waarom de luchtbehandelingskasten van 

Rosenberg voor dit project de beste keus waren. 

“Onze luchtbehandelingskasten zijn gemaakt van 

duurzaam kunststof”, vertelt hij. “Daarom zijn ze 

corrosiebestendig. Geen overbodige luxe voor een 

gebouw dat slechts vier kilometer van de kust staat. Wij 

geven zelfs twaalf jaar garantie op de omkasting. 

Daarnaast zijn de kunststof kasten lichter dan 

traditionele. Dat verlaagt de belasting op de constructie 

en draagt ook bij aan de aardbevingsbestendigheid die 

hier vereist wordt.”De kunststof luchtbehandelings-

kasten van het type Liberty worden al meer dan 30 jaar 

in Den Dolder geproduceerd. Bert Forsten vond Campus 

Eemsdelta behalve omvangrijk ook een fijn project. “We 

hebben uitstekend kunnen samenwerken met BAM en 

INNAX”, besluit hij.

Meer informatie op:
www.rosenberg.nl

Onze Liberty Kunststof 
luchtbehandelingskasten:
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SPECIALIST
IN PLATTE 

DAKEN

NIEUWBOUW & RENOVATIE

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

Optimale samenwerking resulteert in optimale 
dakbedekking  

Dakdekkersbedrijf Jalving BV uit Emmen verzorgde de dakbedekking voor alle platte en licht hellende daken van 

Campus Eemsdelta, 10.000 m² in totaal. Om te komen tot de juiste, gecertificeerde systemen moest er volgens 

projectmanager Gerald Vos nog flink aan de uitgangspunten gesleuteld worden. “We hebben er flink wat 

engineeringsuren ingestoken om alles op de rit te krijgen. In teamverband hebben we alle knelpunten uiteindelijk op 

kunnen lossen.”

Op de 6.500 m² aan platte daken werd een Rhinobond systeem toegepast, met EPDM dakbedekking op 140 mm PIR 

isolatie. Daarbij wordt de dakbedekking door inductie aan bevestigingsplaatjes gehecht, waardoor het membraan 

demontabel en herbruikbaar is. De hellende daken kregen deels een klik-fels beplating en deels, op de sporthal, een 

EPDM dakbedekking met montageankers voor de 1.800 zonnepanelen die daar geplaatst werden. Het beloopbare dak op 

de eerste verdieping van het centrale hart kreeg een isolatielaag EPS 200 met harde persing, met daarop een 

losliggende EPDM dakbedekking, waarop de aannemer vlonders heeft aangebracht.

Vos vergelijkt de lay-out van de campus met het verloop van dat traject. “De vormgeving van het gebouw met het 

centrale hart waar alle scholen bij elkaar komen, symboliseert de goede samenwerking tussen alle partijen. Als 

bouwteam hebben we deze klus geklaard en dat is iets om trots op te zijn.”
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Joulz helpt je bij het realiseren 
van jouw energie-ambities. Wij 
zorgen voor de duurzame energie-
infrastructuur van jouw pand of 
bedrijf. Van idee tot uitvoering en 
exploitatie. Voor nieuwbouw én 
bestaande bouw. Zodat jij zorgeloos 
met energie aan de slag kan. 
Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Kijk op onze website of neem 
contact op. 

www.joulz.nl • 088 203 6900

Joulz, van infrapartij 
met meetdiensten tot 

totaalaanbieder   
Voor de nieuwbouw van Campus Eemsdelta heeft 

Joulz, als totaalaanbieder van energie-infrastructuur 

services, de hoofdstroomvoorziening verzorgd. Aan de 

erfgrens werd een inkoopstation geplaatst, van 

waaruit een tweehonderd meter lange bekabeling 

werd gelegd naar een inpandige transformatorruimte. 

Daar installeerde het bedrijf een 1.650 kVA t

ransformator, inclusief middenspanningsschakelaar. 

“Dit type projecten doen we regelmatig en past ons 

goed. Bij de Campus Eemsdelta was vooral de 

benodigde lengte van de bekabeling uitzonderlijk”, 

zegt Marcel Backx, channel manager bij Joulz. “Voor dit 

soort projecten hebben we alle kennis van het net en 

installaties in huis om onze klanten te ontzorgen.”

Dat ontzorgen staat centraal bij de filosofie van Joulz. 

“Van oorsprong zijn we een traditionele infrapartij 

met meetdiensten, maar de afgelopen jaren zijn we 

getransformeerd tot totaalaanbieder. Zaken als 

zonnepanelen, laadpalen, batterijopslag, kunnen wij in 

één pakket aanbieden en onze klanten daarbij 

ontzorgen van A tot Z. Met één aanspreekpunt voor 

alle producten en diensten, van ontwerp en realisatie 

tot en met onderhoud en beheer.”

Actief medenken
“Door onze diepgewortelde kennis van het net en de 

netbeheerder kunnen we het traject van het 

aanvragen van aansluitingen snel en soepel laten 

verlopen. Daarom worden we ook graag zo vroeg 

mogelijk bij een project betrokken. Zodat we tijdig 

mee kunnen denken in het ontwerp en doorlooptijden 

van de benodigde energie infrastructuur. Hoe eerder 

we mee kunnen kijken, hoe beter vaak de 

eindoplossing.”
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PRAKTISCH & ESTHETISCH

COMPACT DEUREN IN "DE WERKPLAATS"

Het ruimtebesparende vouwsysteem van de Compact bedrijfsdeur houdt
het plafond vrij voor installaties en verlichting. 

De maatwerk deur is mooi weg te werken in een plafond en daarmee
praktisch onzichtbaar wanneer geopend. 

Industrieel, publiek of commercieel? De Compact bedrijfsdeur is vrijwel
overal toepasbaar.

De campus van het Eemsdelta college is een project dat zowel esthetisch als
praktisch goed doordacht is. Niet alleen aan de buitenkant, maar juist ook van
binnen. Een perfecte match met de praktische én mooi afgewerkte Compact
bedrijfsdeuren van Rolflex, die in "de Werkplaats" gebruikt zijn.

www.rolflex.com

Ruimtebesparend       |       Maatwerk       |      Veelzijdig toepasbaar 

Voor inspiratie, referenties, tekeningen en specificaties::
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Ruimtebesparende Compact vouwdeuren voor 
werkplaats  

Voor techniekgebouw De Werkplaats, onderdeel van Campus Eemsdelta, leverde en monteerde Rolflex vier overhead 

werkplaatsdeuren. De deuren zijn van het type Compact, in een volglas uitvoering. Accountmanager Bert Tiemessen 

vertelt wat deze deuren zo uniek maakt.

“Bij een gangbare overheaddeur lopen de panelen langs een rail onder het plafond langs naar binnen toe. Bij onze 

Compact vouwdeuren is dat niet het geval. Daarbij vouwen de panelen zich op als je de deur opendoet. Ze 

verzamelen zich als een pakketje boven de deuropening.”

Extra ruimte en minder onderhoud
De voordelen van de Compact overheaddeur mogen duidelijk zijn: zo heb je geen 

rail onder het plafond hangen die hinderlijk in de weg kan zitten voor allerlei 

activiteiten. Denk maar eens aan een smeerbrug of een bovenloopkraan, maar ook 

verlichting en leidingen. Tiemessen benoemt nog een voordeel: “Je kunt de 

panelen van deze deur ook prima wegwerken in een koof of een verlaagd plafond. 

Een fraaie oplossing voor als je de Rolflex Compact deur toepast in ruimtes waar 

publiek komt. Denk aan een showroom bijvoorbeeld. En nóg een voordeel: deze 

deuren werken niet met balansveren. Bij traditionele segmentdeuren vind je die 

wel. Die veren hebben onderhoud nodig en zijn aan slijtage onderhevig, een extra 

kostenpost dus.”

Fraaie industriële uitstraling
Campus Eemsdelta koos voor Compact roldeuren, die volledig beglaasd zijn uitgevoerd. De architect noemt de fraaie 

architectonische, industriële uitstraling als een pluspunt. “Hoewel nog steeds tachtig tot negentig procent van onze 

deuren in garages en werkplaatsen terechtkomen, zie je steeds vaker dat de deuren ook toegepast worden in 

onderwijsgebouwen, als flexibele scheidingswand tussen twee lokalen. Daarbij wordt dan meestal een koof 

toegepast waar de segmenten in uitkomen, zodat een mooie aansluiting ontstaat met het plafond.”

Altijd een deur op maat
Rolflex vervaardigt de Compact vouwdeuren altijd op maat. “We werken niet met 

standaardmaten. Tussen een breedte van zeven meter en een hoogte van acht meter 

is eigenlijk alles mogelijk. Ook een loopdeur is geen probleem. Die kan nodig zijn 

als de brandweer een vluchtroute vereist en er geen ruimte is in de aangrenzende 

gevel.” Wie denkt dat Compact vouwdeuren veel duurder zijn dan de traditionele zal 

verbaasd zijn te vernemen dat dat niet zo is. “Nee, we zitten in dezelfde prijsklasse. We 

produceren onze deuren ook helemaal, hier in Nederland, en we monteren ze met ons 

eigen personeel.” Wel heeft het buitenland de deuren inmiddels ook ontdekt. “Inmid-

dels verkopen we er in het buitenland veel meer dan in Nederland”, besluit Tiemessen. 

“Daarvoor hebben we een dealernetwerk opgezet, zodat we onszelf kunnen blijven 

focussen op onze Nederlandse klanten. Want ook dat worden er steeds meer.”
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Creating
Space for

all

Espero, producent en 
leverancier van 

duurzame mobiele 
wanden heeft een 

gevarieerd 
assortiment aan 

vouwwanden, 
paneelwanden, 

glazen wanden en 
schuifwanden. 

Voor iedere ruimte 
een passende 

oplossing. Kijk snel op 
espero.eu/nl

Espero mobiele wanden 
voor flexibiliteit, 
geluidsisolatie en 
energiebesparing   

Espero BV klinkt misschien buitenlands, toch is het 

een oer-Nederlands bedrijf. De naam komt 

oorspronkelijk van oprichter Van Es, die ruim tachtig 

jaar geleden een speelgoedfabriek begon in 

Rotterdam. Sinds de jaren ’60 produceert het bedrijf 

mobiele wanden. Inmiddels is Espero marktleider op 

dit gebied in de Benelux en levert het haar producten 

wereldwijd. 

Ook steeds meer scholen ontdekken de voordelen 

van mobiele wanden. Niet vreemd, volgens Albert 

Bouwhuis, regiomanager Noordoost-Nederland van 

het in Waalwijk gevestigde bedrijf. “Dat onze wanden 

flexibiliteit bieden om ruimtes in te delen is algemeen 

bekend”, zegt hij.”

“Dat de geluidisolatie niet onderdoet voor die van 

een vaste systeemwand ook. Maar als ik vertel dat dat 

inmiddels ook voor de thermische 

isolatie geldt zijn veel klanten verrast.

Actief medenken
“Het grote voordeel daarvan is dat je flexibel kunt 

omgaan met de ruimtes én energie kunt besparen 

door niet gebruikte ruimtes onverwarmd te laten. 

Zeker met de huidige energieprijzen is dat voordeel 

vaak doorslaggevend om te kiezen voor Espero 

mobiele wanden.” 

Voor de Campus Eemsdelta 

leverde en monteerde Espero twee mobiele wanden. 

Een transparante Lumio wand van 6,5 cm dik en een 

dichte Sonico wand van 11 cm dik.

Het is de bedoeling dat ook omwonenden 
gebruik gaan maken van de voorzieningen.
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‘Vanaf dag één was 
de samenwerking 

optimaal’   
“De mooiste projecten, dat zijn de projecten waarbij je 

al vroeg betrokken raakt en samen met de 

opdrachtgever tot een optimale oplossing komt”, aldus 

Ramon Bokhorst, accountmanager bij Re3com uit 

Ruinerwold. Het bedrijf ontwerpt en realiseert Priva 

gebouwbeheersystemen. 

“Vanaf dag één zijn we in overleg geweest met de 

BAM, zowel over het ontwerp als over de uitvoering”, 

gaat Bokhorst verder. “Omdat alles vooraf goed in 

gezamenlijkheid was voorbereid kon er snel worden 

doorgestart, wat de ontwerpfase van de regelpanelen 

aanzienlijk bekortte. In veertien maanden waren we 

klaar. Mede omdat we ook op tijd onze materialen 

konden bestellen, waardoor we de materiaalschaarste 

in de bouw voor waren.”

Re3com realiseerde één groot Priva netwerk voor de 

gehele campus. Alle installatiedelen werden daarbij 

via diverse regelkasten middels een 

ethernetverbinding aan elkaar verbonden. In totaal 

werden er acht regelkasten geïnstalleerd, verdeeld 

over alle bouwdelen. De tien luchtbehandelings-

kasten werden eveneens voorzien van de eigen C4 

Priva regelaar, zodat ook die compleet geïntegreerd 

konden worden in het Priva netwerk. 

Mooi systeem
Verspreid over de bouwdelen zijn er ongeveer 260 

Priva Comforte Cx2 naregelingen aanwezig, 

waarmee per ruimte de temperatuur en de ventilatie 

naar behoefte kan worden gestuurd. “Een mooi 

systeem”, besluit Bokhorst, “maar het allermooiste vind 

ik toch de realisatie en de samenwerking.”
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Wij maken de 
wereld met hout

Tribunes   Afbouw   Prefab

Fahrenheitstraat 4 / 8861 NH / Harlingen
085 - 0640020 / info@gerko.nl / www.gerko.nl

Gerko bouwt tribunes 
en verzorgt afbouw 

voor Campus 
Eemsdelta   

Gerko Tribunes/Afbouw uit Harlingen verzorgde voor 

Campus Eemsdelta de complete droge binnenafbouw 

en realiseerde tevens de diverse tribunes. “Dat ging 

niet vanzelf”, zegt directeur Maurits Kooistra van het 

sinds kort weer familiebedrijf. “Met name de 

logistiek was uitdagend. Er werd aan diverse 

bouwdelen tegelijk gewerkt. We hebben veel 

monteurs moeten inschakelen om aan alle 

planningen te kunnen voldoen. Daarnaast was het 

moeilijk om aan materialen te komen, met name de 

berken wandbekleding”.

Het project was omvangrijk, maar daarnaast ook 

complex. Het werken met een 3D-model was daarom 

essentieel. Kooistra: “Met name de indelingen 

waren complex. Daarvoor hebben we diverse wanden 

moeten maken, met verschillende compartimenten, 

compartimentscheidingen, brandwanden, 

geluidswanden, bovenaansluitingen op scheve daken. 

De tribunes zijn helemaal uitgewerkt in 3D en 

vervolgens in onze fabriek in onderdelen 

geproduceerd. Die onderdelen gingen vervolgens als 

een bouwpakket naar de bouw, waar we ze hebben 

gemonteerd“.

Om te kunnen voldoen aan de planning was ook een 

goede samenwerking noodzakelijk, volgens Kooistra. 

“We hebben in een ideale verstandhouding 

samengewerkt met aannemer BAM en de overige 

partijen”, zegt hij. “Altijd oplossingsgericht, zonder 

elkaar verwijten te maken. Naast het ontwerpen in 3D 

en het prefabriceren was dat de belangrijkste reden 

dat dit project zo goed is verlopen”.
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Appingedam • Campus Eemsdelta Groningen

Opdrachtgever
Stichtting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, 
Delfzijl

Architect
De Unie Architecten, Groningen

Terreinontwerp
Felixx Landscape Architects, Rotterdam

Adviseur constructies
Ingenieursbureau Alferink van Schieveen

Adviseur duurzaamheid
Bewust in de Bouw, Den Haag

Adviseur installaties, brandveiligheid en 
bouwfysica
INNAX, Veenendaal

Hoofdaannemer
BAM Bouw en Techniek - Integrale Projecten 
Noord, Groningen

Terreininrichting
BAM Infra BV, regionaal noordoost

Mobiele wanden
Espero BV, Waalwijk

Dakbedekkingen
Jalving BV Dakbedekkersbedrijf, Emmen

Hoofdstroomvoorziening
Joulz BV, Delft

Tribunes en afbouw
Gerko BV, Harlingen

Bedrijfsdeuren
Rolflex Nederland BV, Gendringen

Dak- en gevelbeplating
Cladding Team Holland, Hoogeveen

Gebouwbeersysteem
Re3Com, Alblasserdam

Staalconstructie
Hofman Staalbouw, Vroomshoop

Klimaattechniek
Rosenberg Klimaattechniek, Den Dolder

Bouwprogramma
Nieuwbouw met scholen voor voortgezet 
onderwijs, praktijkonderwijs en mbo, culturele 
voorzieningen en sporthal

Bouwperiode
December 2020 – oktober 2022

Bruto vloeroppervlakte
Circa 16.600 m2
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Grozette • Woerden

Dankzij nieuwbouw is Grozette 
klaar voor de toekomst 
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: Work4MediaIB

De nieuwbouw 
wordt volgens het 
BREEAM-label 
gebouwd.
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De volledige nieuwbouw van Grozette in Woerden zal naar verwachting 
eind 2022 gereed zijn. Deze specialist in strooibare kaasproducten krijgt 
met de nieuwbouw een uitbreiding van de productiemogelijkheden. Het 
nieuwe pand neemt echter nog meer voordelen met zich mee, waardoor 
Grozette weer voor de volle honderd procent klaar is voor de toekomst! 

‘De nieuwbouw voldoet aan de hoogste eisen
op het gebied van voedselveiligheid’

Sinds 1963 verwerkt Grozette kaas tot 
verse en droge strooibare kaasproducten 
voor de retail, foodservice en industrie in 
verschillende snij- en verpakkingsvormen. 
In 1973 begon in Woerden de bouw van 
de huidige productielocatie van Grozette. 
In 2010 werd het bedrijf eigenaar van de 
grond naast dat pand. Dat bood 
mogelijkheden om op termijn een 
uitbreiding te realiseren. In 2017 werden 
de eerste plannen aan de gemeente 
voorgelegd. En uiteindelijk werd in de 

Met de nieuwbouw worden de productiemogelijkheden uitgebreid.

Grozette • Woerden

zomer van 2020 de bouwvergunning 
goedgekeurd. Dit betekende groen licht 
voor de gewenste uitbreiding! In oktober 
2020 gingen de voorbereidingen voor de 
bouw van start.

Duurzaam bouwen
Naast een uitbreiding van de productie-
capaciteit is het voor Grozette belangrijk 
om met de nieuwbouw te kunnen voldoen 
aan de scherpere eisen op het gebied van 
voedselveiligheid. Daarnaast wordt met 

de nieuwbouw tegemoet gekomen aan de 
hoogste eisen op het gebied van 
duurzaamheid. De nieuwbouw wordt 
volgens het BREEAM-label gebouwd. 

Fase 1 en 2
Hoofdaannemer van het project is Dijkham 
Bouw. Het project bestaat uit twee fases. 
Fase 1 betreft de bebouwing van de grond 
naast het huidige pand. Deze fase van de 
nieuwbouw werd een jaar na de start van 
het project opgeleverd en hiermee is het 
kantoor en een deel van de productie-
ruimte inmiddels gereed. Na deze mijlpaal 
was het mogelijk het bestaande gebouw, 
het oude fabriekspand, te slopen. Dit geeft 
ruimte aan de uitbreiding van de produc-
tiemogelijkheden. De volledige nieuwbouw 
is naar verwachting eind 2022 gereed. 
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Woerden • Grozette

Voedselveilige 
antislipvloer

De wens van Grozette bij de nieuwbouw was een 

voedselveilige, duurzame vloer voor de productie-

ruimtes. Ruys Vloeren, onderdeel van de Ruys Groep, 

zorgde voor ruim 4.700 m² aan halal en HACCP-

gecertificeerde Ucrete vloeren. Voor de nieuwbouw 

van Grozette voorzag het team van Ruys Vloeren de 

productievloeren van chemisch- en zuurbestendige 

Ucrete DP10 BC4 vloeren in de kleur blauw, samen 

met naadloze plinten en stootbanden. Hendrik 

Ruys vertelt: “Vanwege de eigenschappen worden 

Ucrete® vloeren ook wel aangeduid als ‘voegloos 

keramisch tegelwerk’. Dit type vloer is uitstekend 

bestand tegen een groot aantal chemicaliën, wat 

ideaal is in deze voedselverwerkende industrie. Het 

voldoet bovendien aan de BREEAM-eisen.”

Ruys Vloeren ging te werk in opdracht van Dijkham 

Bouw. De vloerenspecialist heeft decennialange 

ervaring in de voedselverwerkende-, logistiek en 

zware industrie. “We hebben zowel bij nieuwbouw 

als renovatieprojecten letterlijk miljoenen vierkante 

meters aangelegd in meer dan twintig landen! 

Daarvoor hebben we een totaalpakket van verschil-

lende vloerafwerkingen voor de juiste vloer op de 

juiste plek.”

WWW.RUYSGROEP.NL T. 055 5335 363

TOTALE VLOEROPLOSSINGEN VOOR NIEUWBOUW & RENOVATIE
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Veelzijdig, vakkundig
en met �nesse.
www.brinkafbouwmontage.com

Metalstudwanden en 
systeemplafonds

Als afbouwspecialist werd Brink Afbouwmontage 

betrokken bij de nieuwbouw van Grozette in 

Woerden. Eigenaar Marco van den Brink vertelt 

meer over deze veelomvattende klus.

Bij de nieuwbouw werd door het vakkundige 

team van Brink Afbouwmontage een berg werk 

verzet: “We hebben de metalstudwanden gezet 

en de systeemplafonds geïnstalleerd. Dit was 

voor ons een behoorlijk omvangrijke klus. We 

zijn met gemiddeld zes medewerkers een aantal 

maanden bij dit project in Woerden aan de slag 

geweest.”

Voor de afbouwspecialist, een familiebedrijf uit 

Barneveld, was het zeker niet de eerste 

kennismaking met de hoofdaannemer van het 

project. “We werken al ruim twintig jaar samen 

met Dijkham Bouw en hebben een goede 

werkrelatie. Waarom ze graag met ons 

samenwerken? We leveren kwaliteit en komen 

onze afspraken altijd na!”
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Artist impressie Laarstede
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Ondertekening aanneemovereenkomst Laarstede

Groeiende vraag naar wonen voor 
senioren
De nieuwbouw van Laarstede wordt naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 
2024 opgeleverd. Met Heerkens van Bavel 
Bouw B.V. heeft Het Laar een zeer ervaren 
partner op het terrein van bouwen voor 
de zorg. Laarstede wordt een fonkelnieuw 
woonzorggebouw in Tilburg, waar 
aangenaam wonen voor onze ouderen en 
aangenaam werken voor onze 
medewerkers bovenaan staan. Met 
Laarstede speelt Het Laar in op de 
groeiende vraag naar comfortabele 
woonvormen voor ouderen met zorg in de 
nabijheid. De realisatie van Laarstede zorgt 
ervoor dat de lange wachtlijst voor vitale 
ouderen die willen huren bij Het Laar weer 
een stukje korter wordt.

Foto: Heerkens van Bavel & Het Laar

Woensdagmiddag 27 juli 
ondertekenden bestuurder 
Lonneke de Haan van Het Laar en 
directeur Peter Kamermans van 
Heerkens van Bavel Bouw B.V. de 
aanneemovereenkomst waarmee 
ze groen licht geven voor de 
ontwikkeling van Laarstede.

“Belangrijke stap in het terugdringen van tekorten 
Tilburgse woningmarkt en verzorgd wonen voor 

ouderen”

Kenmerken van Laarstede:
 Het gebouw telt zes bouwlagen
 Er komen 68 priveappartementen
 49 m2 is de gemiddelde opper- 
 vlakte van een appartement
 Er kan alleen of samen met de  
 partner gewoon worden
 Elk appartement bevat woon-en  
 slaapkamer, keuken, eigen toilet 
 en badkamer
 Het appartement is geschikt voor  
 ouderen met behoefte aan 
 24-uurs toezicht en zorg
 Laarstede heeft ook zeven   
 ontmoetingsruimtes, een grand  
 cafe en diverse terrassen

Het Laar en Heerkens van Bavel Bouw B.V. 
zijn er trots op om samen deze nieuwbouw 
te realiseren en daardoor de tekorten op 
de Tilburgse woningmarkt en het verzorgd 
wonen voor ouderen terug te dringen.
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Bedrijfspand Hellema • Hallum

Het nieuwe warehouse 
is aangesloten op de 
bestaande fabriekshal.

Robotheftruckers werken gesmeerd 
op extreem vlakke vloer 
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Tekst: Heidi Peters 
Foto’s: Sjoerd VisserIB
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Op verzoek van de gemeente zijn er ribben aan de gevel bevestigd.

Bedrijfspand Hellema • Hallum

‘Het is een mooi imposant gebouw en een 
mooi project dat snel tot stand is gekomen’
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Het wereldwijd actieve familiebedrijf Hellema uit Hallum heeft extra ruimte nodig voor de opslag van de 
voorraad verpakte koekjes. Lont uit Sint-Annaparochie nam de bouw van het warehouse met een vloeroppervlakte 
van 4.000 m² en een hoogte van 17 meter aan. “Bij elke stap van de bouw denk je na over het voorkomen 
dat ongedierte in het warehouse kan komen. Van der Weerd Installatietechniek uit Franeker realiseerde alle 
gebouwgebonden technische installaties.”

Hallum • Bedrijfspand Hellema

Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.

In het warehouse transporteren 
gerobotiseerde heftrucks de voorraad 
koekjes op pallets in stellingen tot een 
hoogte van 16 meter en rijden deze ook 
vanuit de stellingen naar de docks, waar 
ze de vrachtwagens in gaan. Om op een 
dergelijke hoogte dezelfde waarden en 
afmetingen te hebben als op de vloer, is 
een geheel vlakke vloer van het grootste 
belang. In opdracht van Lont stortte 
vloerenbedrijf Van Berlo de 300 mm dikke 
niet geïsoleerde, monoliet afgewerkte vloer 
(binnenstort) die voldoet aan EN15620 
en achteraf onafhankelijk moet worden 
ingemeten. 

Brandroldeuren van 6,7 meter hoog 
Het nieuwe warehouse is aangesloten op 
de bestaande fabriekshal. Hiervoor moest 
de constructie daarvan versterkt worden, al 
is het maar omdat de nieuwbouw 9 meter 
boven het dak van de bestaande gebouw 
uittorent. Omdat voor opdrachtgever 
Hellema brandveiligheid van het hoogste 
belang is, plaatste Lont twee brandwanden 
tussen de bestaande en nieuwbouw en 
één brandwand in het midden van de hal 
tussen het warehouse en het shipping area 
met daarin zeven brandroldeuren per wand 
met doorgangshoogtes van 6,7 meter. De 
hoogte van het gebouw paste niet in het 
oorspronkelijke bestemmingsplan. Hoewel 
de architect koos voor een zachte 
blauwgroene gevel, om deze optisch 
weg te laten vallen in de lucht, stelde de 
gemeente onder meer als voorwaarde dat 
er ribben aan de gevel bevestigd worden. 
Werkvoorbereider Sjoerd Visser: “Naast 
brandveiligheid is het voorkomen van 
ongedierte in een koekjesfabriek ook erg 
belangrijk. Het toepassen van die ribben 
stelde ons daarom wel voor wat extra 
aandacht, omdat je holle ruimtes moet 
zien te voorkomen. En dat is precies wat 

deze ribben zijn, dus moest alles correct 
afgedicht worden. Gedurende de hele 
bouw was er wekelijks contact met de 
ongediertespecialist om deze risico’s 
maximaal uit te sluiten.”

Verder groeien is mogelijk
“Het is een mooi imposant gebouw en 

voor ons een mooi project dat snel tot 
stand is gekomen”, vervolgt Visser. “De 
uitbreiding is ontworpen met het oog op 
verdere groei van Hellema en wij als Lont 
zijn ‘grutsk’ dat we dit project voor één van 
de grootste werkgevers uit de regio 
mochten realiseren.”
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Bij de nieuwbouw is naast brandveiligheid ook het voorkomen 
van ongedierte een belangrijk aandachtspunt geweest.

Bedrijfspand Hellema • Hallum
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17 meter moesten ze de hoogte in, de monteurs van Van 

der Weerd Installatietechniek uit Franeker. Om te werken 

aan diverse technische installaties in de nieuwe opslaghal 

van Hellema. “Iedereen heeft hoogwerkertraining gehad 

en ervaring met werken op hoogte”, vertelt projectmanager 

Gerard Bleijinga. “Maar dit is een behoorlijke hoogte, dat 

doen we niet dagelijks.”

De installatiemonteurs gingen al boven in de hal aan 

de slag voordat de betonvloer was aangebracht. In de 

nieuwe ruimte worden straks alle logistieke handelingen 

uitgevoerd door robots en een deel van de werkzaamheden 

van Van der Weerd Installatietechniek had daarmee te 

maken.  

Alle E- en W-installaties
“Wij mogen al enkele jaren de verbouwingen bij 

Hellema uitvoeren en het onderhoud op de technische 

installaties voeren wij ook uit. Wij waren dan ook blij dat 

we ook de installateur voor deze nieuwbouw mochten 

zijn. Dit betekent dat wij alle elektrotechnische en 

werktuigbouwkundige installaties hebben gemaakt. Na een 

prima samenwerking met bouwbedrijf Lont en Hellema zijn 

we dan ook trots op hetgeen we samen hebben gemaakt. 

Hiermee is Hellema klaar voor de toekomst.”

James Wattstraat 2, Franeker  • T (0517) 39 32 31 

info@vanderweerd.net  • www.vanderweerd.net 

• Klimaattechniek 

• Elektrotechniek 

• Sanitair/Gas- en Waterleiding 

• Communicatie en Beveiliging 

• Technisch beheer en Service

Innovatieve 
en duurzame 
oplossingen 
voor morgen

Installatietechniek op hoog niveau

‘Iedereen heeft 
hoogwerkertraining gehad 
en ervaring met werken op 

hoogtes’

Hallum • Bedrijfspand Hellema
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Bedrijfspand Hellema • Hallum

16 meter hoge 
stellingen in een 17 

meter hoge hal   
De nieuwe productie- en verpakkingshal van Hellema 

Hallum B.V. is ontworpen door hun vaste 

architectenbureau VMEZ Architecten uit Drachten. 

Hellema breidt uit met een nieuwe productielijn en 

een nieuw, volledig geautomatiseerd warehouse met 

stellingen tot een hoogte van 16 meter. Het laat zich 

raden dat een gebouw van deze hoogte niet in het 

bestemmingsplan van het Friese landschap paste. 

Architect Foppe Hoekstra: “We hebben in het ontwerp 

goed nagedacht over het aanzicht en hoe we het pand 

landschappelijk konden inpassen. We hebben daarom 

gekozen voor sandwichpanelen in een zachte 

groenblauwe tint, zodat het gebouw als het ware 

opgaat in de lucht erachter. Licht, kleur en 

schaduwwerking maken de hal optisch minder hoog 

en voorkomen dat het gebouw als een schoenendoos 

in het landschap oogt.”

Verplaatsbare kolommen
Om ook in de toekomst flexibel te zijn, is er rekening 

gehouden met verplaatsbare kolommen. Omdat de 

opslag geautomatiseerd is, mag er ook op 16 meter 

hoogte geen enkele afwijking zijn. Dat vergde een 

minutieus strakke vloer. “Samen met aannemer Lont, 

de opdrachtgever en de landschapsarchitect is er een 

gebouw gerealiseerd dat klaar is voor de toekomst en 

tegelijkertijd nog ruimte heeft voor eventuele 

uitbreiding.”

w w w.v m e z . n l
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Hallum • Bedrijfspand Hellema

17 meter poedercoaten  
Constructie- en technisch installatiebedrijf K. Stok 

& Zn. B.V. uit Sint Annaparochie produceerde en 

monteerde in opdracht van hoofdaannemer Lont de 

staalconstructie van het nieuwe warehouse van 

Hellema. 

“Het was een uitdagende klus”, vertelt directeur 

Klaas Stok. “Het nieuwe pand is 17 meter hoog en 

dat had rekentechnisch nogal wat voeten in aarde 

omdat er zware verbindingen nodig waren.

We hebben voor Hellema de complete 

staalconstructie geproduceerd en gemonteerd en 

hebben het bestaande dak constructief verzwaard. 

De nieuwe hal is verbonden met de bestaande bouw. 

Daarom moest het dak van het bestaande pand 

verzwaard worden, voornamelijk om 

sneeuwophopingen te kunnen dragen.

Indrukwekkend
“Als je tijdens de bouw die staalconstructie zo ziet 

staan, zo’n eind de lucht in, dat is indrukwekkend.

Het is een mooie hal geworden waar de 

staalconstructie door de witte poedercoating geheel 

in is opgegaan. We werken vaker samen met Lont en 

dat gaat altijd goed.”

Het warehouse zal met name worden gebruikt 
voor de opslag van de voorraad verpakte koekjes.
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Het shipping area bevat zeven brandroldeuren per wand met doorgangshoogtes van 6,7 meter.

Bedrijfspand Hellema • Hallum
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Opdrachtgever
Hellema-Hallum BV, Hallum

Architect
Van Manen en Zwart Architecten, Drachten

Constructeur
Goudstikker de Vries, Almere

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Lont, Sint Annaparochie

Systeembekleding en beton
BMN Bouwsystemen, Ede

E-installateur
Van der Weerd Installatie Techniek, Franeker

Staalconstructie
Stok & Z’n BV, Sint Annaparochie

Tegelwerk
Tegelbedrijf H. van der Meulen, Leeuwarden

Dakluik
Staka Bouwproducten BV, Oosterhout

Schilderwerk
Roersma Schilders, Berltsum

Bouwprogramma
Bouwen & uitbreiden bedrijfspand t.b.v. 
Hellema met warehouse

Bouwperiode
November 2021 – April 2022

Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2

Hallum • Bedrijfspand Hellema
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De Vogelwikke •  Arnhem
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: Work4MediaIB

De lange betonstenen die in 
de buitengevels zijn toegepast 
geven het gebouw qua 
vormgeving en kleurnuance 
een sculpturale uitstraling.

Comfortabel wonen met zorg   
in nieuw complex in Arnhem 
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Op een vrij kavel tussen de Eimerssingel-West en de Wikkestraat in 
Arnhem Zuid bouwde PHB De Combi BV uit Elst voor Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance een woonzorgcomplex. Het gebouw wordt gehuurd 
door zorgorganisatie Siza. Naast wonen met geïntegreerde zorg kunnen 
de cliënten in De Vogelwikke ook gebruikmaken van dagbesteding. Eind 
augustus werd het project opgeleverd.

“Voor ons was dit het eerste nieuwbouw-
project dat wij in opdracht van Syntrus 
Achmea hebben uitgevoerd. Het is voor 
ons al langer een gewaardeerde opdracht-
gever, maar dan met name voor onder-
houd en service voor hun vastgoed”, vertelt 
Marcel Godschalk. Hij was als bedrijfsleider 
namens hoofdaannemer PHB De Combi 
nauw betrokken bij de realisatie van het 
nieuwe woon-zorgcomplex.

Wonen, zorg en dagbesteding
Het nieuwe gebouw bestaat uit vier bouw-
lagen. Op de begane grond is dagbesteding 
met drie groepen gesitueerd. Verdeeld over 
de verdiepingen daarboven zijn er in totaal 
42 appartementen/studio’s waar mensen 
met een lichamelijke en/of verstandelijke 

Met de nieuwbouw worden de productiemogelijkheden uitgebreid.

beperking zelfstandig kunnen wonen. 
“Ieder appartement heeft een eigen 
keukentje en sanitair. Het pand is erop 
gericht dat iedereen zoveel mogelijk 
zelfstandig kan functioneren en gebruik 
kan maken van de zorg die hij of zij nodig 
heeft. De dagbesteding en het wonen zijn 
onafhankelijk van elkaar en hebben beiden 
een eigen entree.”

Warm, sfeervol en huiselijk
De warme huiselijke sfeer die binnenin De 
Vogelwikke is gecreëerd wordt ook aan 
de buitenkant geaccentueerd. Marcel is in 
bouwkundig opzicht met name 
gecharmeerd van de lange betonstenen 
die in de buitengevels zijn toegepast. “Die 
geven het gebouw qua vormgeving en 

kleurnuance een sculpturale uitstraling. 
Door toepassing van verschillende typen 
balkons, afwisselende raamvlakken en 
zorgvuldig op elkaar afgestemde 
materialen en kleuren wordt dit effect 
extra versterkt. Het past perfect bij de 
invulling van deze locatie.”

Knap stukje teamwork
In april 2021 werd met de bouw van de 
zorgappartementen begonnen en op 25 
augustus dit jaar was de officiële 
oplevering. “Ondanks alle corona-
perikelen en langere levertijden op 
sommige bouwmaterialen zijn we prima 
binnen de planning gebleven. Daarbij is 
het wel een voordeel dat we ook nu weer 
konden rekenen op betrouwbare partners 
binnen het bouwteam. Het eindresultaat 
mag er zijn en ook qua duurzaamheid sluit 
dit project volledig aan op de eisen van 
deze tijd. Het gebouw is aangesloten op 
het stadsverwarmingsnet en de ruim 160 
zonnepanelen op het dak voorzien het 
gebouw voor een belangrijk deel in de 
eigen energiebehoefte.”

De dagbesteding en het wonen zijn onafhankelijk van elkaar.

De Vogelwikke •  Arnhem
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Arnhem • De Vogelwikke

Gespecialiseerd in daken, gevels en dakbedekking 

Geograaf 34 | 6921 EW Duiven | Tel:026-3117776  
www.acoma.nl | e.vanrooden@acoma.nl

Vakkundigheid, kwaliteit en betrouwbaarheid

Veilig en transparant werken
Hoge klanttevredenheid
Echt vakmanschap

   BOUWEN EN ONDERHOUDEN

Duurzaamheid

Er zijn verschillende typen balkons en afwisselende raamvlakken toegepast.
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Kantoorgebouw Paulina • Maasdijk

Kantoorgebouw met Westlandse allure 
Duurzaamheid als leidraad
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Tekst: Jan Smit 
Foto’s: Work4MediaIB

Het gebouw heeft een 
moderne uitstraling.
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Er zijn veel verschillende gevelsystemen toegepast.

Kantoorgebouw Paulina • Maasdijk
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Een opvallend en tijdloos ontwerp in het Westland. Met een moderne uitstraling en duurzame en recyclebare 
materialen, zoals aluminium, verzonken staal, kunststof en hout. Het nieuwe kantoorgebouw Paulina op 
bedrijventerrein Honderdland in Maasdijk, gebouwd door Van Mierlo uit Maasdijk, is een echte eyecatcher.

Maasdijk • Kantoorgebouw Paulina

Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.

Transparant: dat is Paulina in optima 
forma. Het gebouw heeft vier ‘zwevende’ 
etages, met aan de voorkant zowel links als 
rechts glazen vliesgevels en in het midden 
een industriële gevel uit verzonken staal, 
glas en blank aluminium. Ook de verticale, 
samengestelde aluminium/polycarbo-
naat planken (boeidelen) zijn open van 
structuur. De glazen vliesgevels zijn van 
hoogwaardig glas van AGC Westland. Met 
een lichttransmissie van 61 procent en een 
zeer lage zontoetredingsfactor (G-waarde 
29) is het een beglazing die hoge prestaties 
levert. 

Inspirerend atrium 
In totaal 4.000 m² bruto vloeroppervlak 
bemeet dit opvallende kantoorgebouw. 
De eerste etage rust op palen, waardoor 
er onder en naast het gebouw plaats is 
om te parkeren. Deze verdieping herbergt 
onder meer een entreehal die kan worden 
gehuurd voor presentaties en bijeen-
komsten, horeca en flexibele werkruimtes. 
Dit atrium is een inspirerende plek. De 
ontmoetingsplek wordt ingericht met 
groen. De kantoorgedeeltes bevinden zich 
op de tweede, derde en vierde etages. 

Boven het atrium komt een groen 
dakterras.

Diversiteit aan gevelsystemen 
“Een mooi en uitdagend referentieproject,” 
karakteriseert projectleider Wim van der 
Ploeg van hoofdaannemer Van Mierlo het 
kantoorgebouw. “Je hebt hier veel 
verschillende gevelsystemen bij elkaar. Op 
de 3D-tekeningen zie je het niet zo, maar 
die systemen goed met elkaar verbinden is 
een uitdaging. Je krijgt te maken met veel 
details. Dit kost tijd en vergt inventiviteit, 
maar het is goed gelukt. En dat geeft veel 
voldoening.”

Bijzondere zonwering
Bijzonder aan Paulina zijn ook de 
aluminium glazenwassersbordessen, die 
als een soort band rond het hele gebouw 
lopen, grotendeels aan de buitenkant, 
maar in het midden ook aan de binnen-
kant. Deze fungeren tevens als zonwering. 
Het aanbrengen van die bordessen was 
logistiek een hele klus, omdat er 
verscheidene bedrijven bij betrokken wa-
ren die elkaar steeds afwisselden. 

Energieneutraal gebouw
Duurzaamheid is bij de bouw van dit 
project eveneens een leidraad. Door onder 
meer de installatie van warmtepompen, 
zonnepanelen, klimaatplafonds, ledverlich-
ting en zeer hoogwaardige gevelbeglazing 
is Paulina energieneutraal. Het gebouw is 
onlangs gecertificeerd door de rijksover-
heid met een GPR-score van 8,5. Dit is zeer 
hoog. Veel van de gebruikte materialen zijn 
en kunnen worden hergebruikt.

Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling 
is actief in de woning- en 
utiliteitsbouw, met als 
specialismen kantoorgebouwen, 
winkelcentra en zorgvastgoed. 
Paulina past hier goed in. De (her)
gebruikte materialen, de 
zichtlocatie en de vele details 
maken het werken aan dit 
gebouw leuk en uitdagend. Vanaf 
de A20 en de N223 is dit 
markante kantoorgebouw niet te 
missen.
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Kantoorgebouw Paulina • Maasdijk

Werkcommunity met extra ruimte voor

Een modern kantoorgebouw is niet louter een optelsom 

van werkplekken, maar een transparante, duurzame 

werkcommunity met veel groen en extra ruimte voor 

faciliteiten en informeel contact. Met die visie van 

projectontwikkelaar en gebouweigenaar Clarens van der 

Hout begon architect Henk Moen van Moen & Van Oosten 

Architecten in 2019 aan het ontwerp van kantoorgebouw 

Paulina. 

Een ‘prikkelende visie’ – dixit: Moen –, zeker in de periode 

voor corona, die de opdrachtgever en de architect samen 

verder hebben uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een 

prachtig, transparant kantoor dat niet alleen duurzaam 

is - energieneutraal, veel aandacht voor verantwoord 

materiaalgebruik - maar ook bij uitstek geschikt is voor 

meerdere gebruikers en doeleinden. 

Atrium als centrum
Het atrium speelt daarbij een belangrijke rol. Deze centrale 

hal biedt aparte werkplekken, maar ook faciliteiten als 

horeca, ruimtes die bijvoorbeeld op dagbasis te huur zijn 

en daarnaast bij uitstek geschikt zijn voor presentaties en 

andere grotere bijeenkomsten.

Minstens zo bijzonder volgens Moen: de centrale groene 

as die dwars door het gebouw loopt. “Vaak zie je dat zo’n 

idee al in een vroegtijdig stadium sneuvelt omdat er 

bijvoorbeeld moet worden bezuinigd op de bouwkosten. In 

dit geval was de groene as een integraal onderdeel van het 

project. Daar is nooit aan getornd.”

Bijzonder zijn ook de beide kernen die links en rechts van 

het atrium de vluchttrappen en voorzieningen voor de 

kantoren herbergen. Deze kernen zijn bekleed met licht 

doorlatende elementen die aan de achterzijde aangelicht 

worden met led-lijnen. De kernen worden zo verticale 

lichtgevende bakens die met name in de winter een 

speciaal accent aan het gebouw geven.

Sterk in het kostenbewust integraal 
ontwerpen van utiliteitsbouw en woningbouw

Westerkade 2 

T   : +31(0)10 436 66 88

3016 CL Rotterdam

E   : info@moenvanoosten.nl

W  : www.moenvanoosten.nl

faciliteiten en informeel contact
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Maasdijk • Kantoorgebouw Paulina

Een groene as loopt dwars door het gebouw.
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Kantoorgebouw Paulina • Maasdijk

De aluminium glazenwassersbordessen lopen 
als een soort band rond het hele gebouw.
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Maasdijk • Kantoorgebouw Paulina

In totaal maar liefst 3325 m² vliesgevels binnen en 

buiten, 75 m² aluminium inzetkozijnen voor de aluminium 

lichtconstructies en nog eens 185 m² stalen kozijnen 

waarvan 75 m² brandwerend voorzien van CE-keurmerk: 

de bijdrage van Van Iersel Geveltechniek aan de bouw 

van kantoorproject Paulina in Maasdijk is niet mals. 

De onderneming tekende voor zo’n beetje de complete 

buitengevel. 

Toch staat John Schot, accountmanager namens Van Iersel, 

daar niet van te kijken. “Van dit soort grote projecten 

hebben we er gemiddeld zo’n tien per jaar.” Maar als 

geboren Westlander is hij wel extra trots. “Maasdijk ligt in 

het Westland. Door een kantoorgebouw met een binnentuin 

te creëren heeft de architect een soort kas in een kas 

ontworpen. Dat doet mijn bloed als Westlander sneller 

stromen, want zo zie je er hier niet veel.”

Glazenwassersbordessen
In het oog springend aan Paulina zijn ook de aluminium 

glazenwassersbordessen. Die zaten niet in de opdracht 

van Van Iersel. De gevelspecialist heeft wel de nodige 

constructieve voorzieningen aangebracht om de 

bevestiging van de bordessen mogelijk te maken.

De specialist
Van Iersel Geveltechniek is gespecialiseerd in aluminium 

en stalen ramen, deuren en geveltoepassingen. 

Daarnaast ontwerpt, produceert en monteert het 

Bredase familiebedrijf ook vliesgevel-, schuif- en 

vouwwandsystemen. 

Extra trots op de buitengevel

‘Van dit soort projecten 
hebben we er gemiddeld 

zo’n tien per jaar’

IndustrieBouw september 2022 • 81

https://www.ierselbv.nl/over-van-iersel/onze-mensen/


Kantoorgebouw Paulina • Maasdijk
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Maasdijk • Kantoorgebouw Paulina

Alle houten plafonds in en aan multi-tenant 

kantorengebouw Paulina op bedrijventerrein Honderdland 

in Maasdijk met uitzondering van de klimaatplafonds zijn 

aangebracht door Nivo bouw uit ’s Gravenzande. Het betreft 

de buitenplafonds boven de parkeerplaats, de entree, op 

de begane grond onder het pand en onder het terras. De 

houten binnenplafonds die Nivo bouw heeft gemaakt 

bevinden zich onder de eerste verdieping en onder de 

loopbrug. 

Zowel de binnen- als buitenplafonds zijn van 

brandvertragend multiplex. Met in totaal 1400 m2 was 

vooral het aanbrengen van de buitenplafonds voor Nivo een 

mooie opdracht, vertelt directeur en mede-eigenaar Danny 

Voermans. “Wij  zijn trots dat wij hebben mogen meewerken 

aan dit project. Het is een markant werk, er wordt veel over 

gepraat in het Westland en daarbuiten.”  

 

Zakelijke en particuliere markt
Nivo bouw richt zich als aannemer op verbouw-, onderhoud 

en kleine nieuwbouwwerkzaamheden op de zakelijke 

en de particuliere markt. Het snel groeiende, nog jonge 

bouwbedrijf telt inmiddels achttien medewerkers en werkt 

ook met enige regelmaat voor Van Mierlo Bouwprojecten. 

Samen met Van Mierlo nam Nivo bouw onder meer de 

uitbreiding van het kantoor van deze collega-bouwer voor 

zijn rekening. Nivo bouw werkt vooral in de regio Den Haag, 

Wassenaar, Rotterdam en in het Westland.

FLEXIBEL, VAKKUNDIG, OPLOSSINGSGERICHT EN 
TRANSPARANT!

Met ervaren vaklieden en specialisti-
sche onderaannemers realiseren wij 
grote en kleine bouwprojecten van 
begin tot eind. Wij richten ons hierbij 
zowel op de particuliere als zakelijke 
sector. U volledig ontzorgen, staat bij 
ons hoog in het vaandel. In overleg 
met u houden wij het gehele traject 
in eigen hand, zodat u zich in alle 
rust kunt voorbereiden op de toe-
komstige situatie.

0174 568 000 www.nivobouw.nl •

‘Trots dat we aan dit markante project

‘Het betreft de 
buitenplafonds boven de 

parkeerplaats, de entree, op 
de begane grond en onder 

het terras’

hebben mogen meewerken’

IndustrieBouw september 2022 • 83

http://www.nivobouw.nl


Kantoorgebouw Paulina • Maasdijk

Zowel de bekleding aan de binnenkant van het atrium als 

de buitenkant van de technische ruimte op het dak van 

kantoorgebouw Paulina is afgewerkt met transparante 

bouwelementen van Rodeca Systems BV uit Alphen aan 

de Rijn. Vooral de toepassing in het atrium is vernieuwend, 

vertelt Peter Lindeman, directeur en eigenaar Rodeca 

Systems BV.  

“Rodeca Lichtbouwelementen hebben van oudsher 

een glimmend oppervlak. Dit is een van de eerste 

projecten waarbij we onze nieuwe premium mat-variant 

hebben gebruikt. In samenwerking met onder anderen 

gebouweigenaar Clarens van der Hout en architect 

Henk Moen hebben we een concept bedacht waarbij led 

verlichting achter de panelen is geplaatst. Een bijzonder 

concept dat zorgt voor een chique uitstraling.” 

Bijzondere toepassing
Speciaal is volgens Lindeman ook dat de panelen zijn 

toegepast in een kantooromgeving. “We doen wel vaker 

DAGLICHT IN
ARCHITECTUUR

Rodeca Systems bv is de specialist op het 
gebied van transparante bouwelementen. 
Onze polycarbonaat kanaalplaten zijn zeer 
veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor 
shedkappen, gevelbouw, binnenwanden, 
deuren, overkappingen en luifels. 

Als toevoeging aan ons assortiment voeren 
wij ook de profielen om onze 
producten te bevestigen.

www.rodeca.nl

‘Bijzonder concept met chique uitstraling’

scholen, woonhuizen en kantoorgebouwen. Maar een 

toepassing op deze schaal in een niet-industrieel gebouw 

blijft voor ons bijzonder.”

Duurzaam concept
Duurzaamheid was bij de bouw van Paulina een leidraad. 

Het Rodeca-concept is duurzaam. Het concept is opgebouwd 

uit slechts drie componenten: een aluminium kaderprofiel, 

polycarbonaat elementen en een dichtingsrubber. Die 

worden niet verlijmd en zijn eenvoudig te demonteren en te 

verwerken tot een nieuw product. 
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Maasdijk • Kantoorgebouw Paulina

Opdrachtgever
Van der Hout Vastgoed BV, Maasdijk

Architect
Moen & Van Oosten Architekten, Rotterdam

Bouwmanagement
Leenders & van Zijderveld BV, ‘s-Gravenzande

Hoofdaannemer
Van Mierlo Bouw & Ontwikkeling, Maasdijk

E-installateur
Dael BV, Maasdijk

W-installateur
Installatiebedrijf Schwagermann, 
‘s-Gravenzande

Aluminium kozijnen
Van Iersel Geveltechniek, Made

Systeembekleding
Rodeca Systems BV, Alphen aan den Rijn

Funderingspalen
Verhoef Funderingstechnieken BV, Meerkerk

Trappen en balustraden
EeStairs Nederland BV, Barneveld

Wanden
Holcon BV, Markelo

Bouwprogramma
Bouwen multi-tenant kantoorgebouw Paulina

Bouwperiode
April 2021 – oktober 2022

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2

Het atrium is een 
inspirerende 

ontmoetingsplek

De entreehal kan o.a. worden gehuurd 
voor presentaties en bijeenkomsten.
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Advertorial Flexbarrier • IJsselstein

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Waar met vrachtwagens, heftrucks en pompwagens wordt gewerkt, wordt 
wel eens een deurlijst meegenomen. Of wordt de wand geraakt. Of de brandweerslang. Of, in het ergste geval, een 
mens. Hoe voorkom je dat zoveel mogelijk?

Krachtabsorptie vóór de wand, niet in de wand

“Veiligheid op de werkvloer in magazijnen en bedrijfshallen heeft bij ons de hoogste prioriteit”, zegt Matthijs Vooijs, operationeel 
directeur bij Koninklijke Saan BV in Diemen. Een half jaar geleden werd de nieuwbouw van dit 125 jaar oude familiebedrijf in gebruik 
genomen, een modern en duurzaam complex van ruim 25.000 m2. Koninklijke Saan verhuurt onder meer mobiele hijskranen, regelt 
industriële verhuizingen, van enkele machineplaatsingen tot complete bedrijfsverhuizingen en verzorgt alle materieel voor interne 
logistiek. Daarnaast fungeert Saan ook als logistieke hub voor Amsterdam, wat elke dag veel logistieke bewegingen met allerlei 
verschillende (bouw)materialen tot gevolg heeft.
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IJsselstein • Advertorial Flexbarrier

085 114 4480 • www.flexbarrier.nl • Boerhaaveweg 4, 3401 MN IJsselstein

Vrijblijvend advies?
 085 - 114 4480
	www.flexbarrier.nl

Kunststof	
aanrijdbeveiliging	
Bescherm uw 
medewerker en 
voorkom schade 
in uw magazijn of 
fabriek

Veiligheid
Saan beschikt met het VCA-P certificaat al 
over de hoogste veiligheidsprotocollen in 
de industrie, maar wil daar nog verder in 
gaan. Voorbereidingen voor de 
Veiligheidsladder zijn in volle gang. Het 
was dan ook geen toeval dat Colin van 
Leijden, die namens Bouwteam P&O de 
nieuwbouw voor Saan begeleidde, koos 
voor kunststof aanrijdbeveiliging van 
Flexbarrier.

Een beetje meegeven
Colin van Leijden: “Het gaat om de 
krachtabsorptie. Die moet je niet ín de 
wand plaatsen, maar vóór de wand. Zeker 
bij gasbetonwanden als hier is toegepast, 
want elke aanrijding resulteert dan in een 
onevenredig grotere schade aan de 
achterkant van de plek waar de 
aanrijding plaatsvond. Met heel veel 
schade tot gevolg. De aanrijdbeveiliging 
van Flexbarrier absorbeert de kracht van 
de aanrijding doordat ze flexibel is en een 
beetje meegeeft, waardoor je minimale 
schade hebt.”

Minder schade
Dat betekent ook dat de schade aan je 
heftruck vele malen minder is, dan 
wanneer je tegen een stalen aanrijd-
beveiliging of meteen tegen de muur zou 
rijden”, vult Matthijs Vooijs aan. “Maar het 
belangrijkste is je medewerker. Als je je 
magazijn of bedrijfshal op de juiste manier 
inricht, verhoog je daarmee het 
veiligheidsbewustzijn van de 
medewerkers en verminder je de kans op 
letsel en schade. Deze aanrijdbeveiliging is 
opvallend geel, dus ze is erg goed 
zichtbaar. Van onze heftruckchauffeurs 
krijgen we complimenten. Zij ervaren dat 
wij groot belang hechten aan veiligheid op 
de werkvloer.”

Lakmoesproef
De eerste week na de opening werd met-

een een lakmoesproef voor Saan. De hal 
was in gebruik genomen, de 
aanrijdbeveiliging van Flexbarrier was 
geplaatst, en prompt reed er een heftruck 
bij het indraaien tegenaan. “Met minimale 
schade tot gevolg”, zegt Matthijs Vooijs. 
“Precies zoals ze bedoeld zijn. “Je moet er 
niet aan denken dat er een kolom geraakt 
was, of een waterleiding, of een 
brandslang. Dat zijn zaken die je uitstekend 
met aanrijdbeveiliging van Flexbarrier kunt 
beschermen.”

IndustrieBouw september 2022 • 87

https://flexbarrier.nl


Bedrijfspand WTH Vloerverwarming • Capelle aan den IJssel

Opvallende combinatie van   
woodstructure beplating   

en groengevel   
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Tekst: Frank Thooft 
Foto’s: Work4MediaIB

Er is een bijzondere 
warmtepomp ingebouwd, die 
twee buffervaten aanstuurt, 
één voor het koude en één 
voor het warme water.
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Het nieuwe duurzame bedrijfspand van WTH Vloerverwarming dat 
Staton Bouw op de Barckalaan 18 in Capelle aan den IJssel realiseert, heeft 
een in het oog springende gevel. “Zo’n mooie combinatie van woodstructure 
beplating en een groene gevel heb ik nog niet eerder gezien”, zegt 
projectleider Arjan van der Spek van Staton Bouw.

1.400 m2 kantoorgedeelte, in totaal dus zo’n 2.540 m2’

‘Het gaat in totaal om 1.140 m2 bedrijfshal en 

  Het gebouw sluit daar- 
  mee goed aan bij de  
  buurman, de carwash, 
die eveneens een opvallende groenwand 
heeft. Daarnaast valt ook de fraaie over-
hang van het kantoorgedeelte op de eerste 
verdieping meteen op. Het steekt vier 
meter uit en maakt het gebouw ook 
daardoor tot een echte blikvanger.

Bijzondere warmtepomp
Staton Bouw, gevestigd in Werkendam, 
kreeg de opdracht van Progam Vastgoed-
ontwikkeling BV na een aanbesteding, 
vertelt Van der Spek. “Het gaat in totaal 
om 1.140 m² bedrijfshal en 1.400 m² 
kantoorgedeelte, in totaal dus zo’n 2.540 
m² bebouwbare ruimte. Daarbij is er sterk 
gelet op duurzaamheid. Er zijn zonne-
panelen op het dak geplaatst en er is een 
bijzondere warmtepomp ingebouwd. De 

Bedrijfspand WTH Vloerverwarming • Capelle aan den IJssel

laatste stuurt twee buffervaten aan, één 
voor het koude water en één voor het 
warme water. Normaal gesproken heb je 
daar twee warmtepompen voor nodig.”

Sandwichpanelen
De opvallende groengevel is bevestigd op 
kruizen van zetwerk op een sandwich-
paneelconstructie. Het gedeelte ernaast is 
voorzien van vliesgevels met composiet. 
De luifels hebben grote lichtdoorlatende 
roosters gekregen. Met overheaddeuren 
is de bedrijfshal toegankelijk gemaakt. De 
vloer kan een belasting van 2.500 kg/m² 
aan.

Laatste hand
Van der Spek besluit: “Het was een mooie 
opdracht voor ons! In november 2022 is de 
turn-key oplevering gepland. Momenteel 
leggen we de laatste hand aan de afbouw-

werkzaamheden voor de oplevering. De 
gietvloeren worden nu gelegd, de tegels 
worden bevestigd, er wordt behangen, de 
flexibele glazen binnenwanden worden 
geplaatst, de installaties worden aangelegd 
en de trappen worden gemonteerd.”

Staal en beton
Staton Bouw is vooral gespecialiseerd in 
utiliteitsbouw, zoals industriële panden, 
bedrijfsgebouwen, kantoren, scholen, 
grootschalige (kantoor)verbouwingen, 
betonbouw en seriematige woningbouw. 
Ook realiseert Staton projecten in de food, 
zorg en appartementensector. Jaarlijks 
worden vele toonaangevende projecten 
opgeleverd aan een zeer divers palet 
aan opdrachtgevers. Vertrouwen is het 
sleutelwoord bij alle opdrachten die Staton 
realiseert. De slogan luidt dan ook ‘Bouwen 
op vertrouwen’.

WTH
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Capelle aan den IJssel • Bedrijfspand WTH Vloerverwarming

De in het oog springende gevel is voorzien van woodstructure beplating.
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Bedrijfspand WTH Vloerverwarming • Capelle aan den IJssel

Kanaalweg Westzijde 45
3223 LG Hellevoetsluis

T 088 446 44 62 | info@iob.nl
www.iob.nl

Ingenieursbureau IOB 
begeleidt dynamisch 
proces Barckalaan   

De opvallende nieuwbouw van WTH Vloerverwarming 

aan de Barckalaan 18 in Capelle aan den IJssel is 

constructief begeleid door ingenieursbureau IOB uit 

Hellevoetsluis.

Arjan Beukelman, adviseur constructietechniek: “We 

hebben eerst het constructief ontwerp gemaakt, 

vervolgens het constructieve deel van de vergunnings-

aanvraag verzorgd, en toen de aannemers aan de slag 

gingen hebben we ook als controlerend constructeur 

de bouw begeleid. Dat betekent altijd een spannings-

veld, want je hebt te maken met de belangen van 

de opdrachtgever, de architect én de wensen van de 

huurder of koper van een pand. 

Zo is de kantoorfunctie later uitgebreid, daarvoor is 

een deel van de entresol gebruikt. Constructief heeft 

het ook voor mooie uitdagingen gezorgd. De opvallen-

de oversteek van vier meter hebben we kunnen reali-

seren door speciale vakwerkliggers in te bouwen. Dat 

is best uniek voor zo’n type pand, kan ik wel zeggen. 

Ook de dieptewerking die door de architect is bedacht, 

hebben we met mooie luifels kunnen vormgeven.”
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Bijzondere 
gevelbekleding op 

basis van overtuigende 
mock-up   

Het nieuwe bedrijfsgebouw van WTH 

Vloerverwarming aan de Barckalaan 18 in Capelle aan 

den IJssel wordt voorzien van een opvallende 

groengevel, die gemonteerd wordt op een 

composieten vliesgevelbekleding die Cladding 

Partners heeft aangebracht. “Wij hebben eerst een 

mock-up gemaakt”, vertelt projectleider Ruud van 

Es van Cladding Partners. “Op die manier kunnen de 

architect en de opdrachtgever goed zien of we hun 

ideeën juist vertaald hebben. Toen we daar groen licht 

voor kregen, zijn we aan de slag gegaan.”, 

“In totaal gaat het om 1.500 m² gevel. Met een stalen 

UMP-profiel zijn de 4 mm composietplaten gezekerd. 

De kern bestaat uit 3 mm neopreen, waardoor je een 

heel duurzame gevelbekleding realiseert. Wij hebben 

hiervoor het merk Larson gebruikt, dat is een hoog-

waardige leverancier van gevelplaten. Voor ons was 

het de eerste keer dat we de ondergrond voor zo’n 

grote groenwand hebben gemaakt, en dat pakt goed 

uit. Het resultaat mag er absoluut zijn!”

Op de foto is het nog niet te zien 
maar er komt een groene gevel.
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Het kantoor beslaat 
circa 1.400 m2
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De fraaie overhang van het kantoorgedeelte 
op de eerste verdieping valt meteen op.
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Portalume aluminium raam-, deur en geveltechnieken

“De duurzaamheid van 
aluminium; De zekerheid 
van Portalume“

 

 

 

 

Portalume Systemen fabriceert en monteert aluminium deuren, ramen en (vlies)
gevels. Ons goed opgeleide team van enthousiaste mensen beschikt over een 
geavanceerd machinepark. Portalume stelt zeer hoge eisen aan alle geleverde 
producten: goede kwaliteit, acceptabele levertijden en –uiteraard- concurrerende 
prijzen zijn voor ons essentieel.

+31 (0) 174 – 352240 www.portalume.com

Complexe montage op de millimeter
Het imposante nieuwe gebouw van WTH Vloerverwarming aan de Barckalaan in Capelle aan den IJssel is door 

Portalume Systemen B.V. uit Wateringen voorzien van aluminium vliesgevels en kozijnen.

Eigenaar Peter Muller: “Het was een uitdaging voor ons om in de krappe ruimte achter het gebouw de 

vliesgevels en kozijnen te plaatsen. Er was immers maar een gang van twee meter breed beschikbaar. Met een 

speciale kleine rupshoogwerker en een torenkraan die de materialen over het dak tilde, hebben we het geklaard.” 

Portalume plaatste in totaal 380 m2 aluminium vliesgevel en 60 m2 aluminium kozijnen. Muller: “Het zijn slanke 

en transparante profielen die mooi aansluiten bij de moderne en strakke uitstraling van het gebouw.” Hoewel de 

montage en de afstemming daarvan een ingewikkelde klus bleken, hebben de mensen van Portalume het snel 

geklaard. “De combinatie van een luifel in het midden van de gevel en de scherpe hoeken die er zijn 

aangebracht, maakt dat dit precisiewerk werd. Een uitdaging voor onze mensen!” 

Portalume werkte bij dit project nauw samen met Cladding Partners, die de opvallende groengevel heeft 

aangebracht. “Wij werken vaker samen met Cladding Partners, en dan merk je bij een ingewikkelde opdracht als 

deze dat dat soepel verloopt.”
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Het nieuwe pand dat WTH Vloerverwarming op de 

Barckalaan in Capelle aan den IJssel laat realiseren, wordt 

in opdracht van Staton Bouw door Elek Trends voorzien 

van een geavanceerde warmtepompinstallatie en een 

bijbehorend luchtverversingssysteem.

Directeur Nico Bus licht toe: “Wij hebben een Daikin 

warmtepompinstallatie van 90 kW laagtemperatuur 

geïnstalleerd, en een Daikin luchtverversingssysteem, 

goed voor 9000 kub WTW. Dat geldt voor de kantoren 

van 1.200 m2 en voor een werkplaats in de bedrijfsruimte. 

Het luchtverversingssysteem heeft ook een topkoeling. 

Het pand is natuurlijk een gasloos pand, vandaar die 

warmtepompinstallatie. 

Wij kregen de opdracht van Staton Bouw, waar er al langer 

voor werken. Momenteel hebben we wel vijf projecten voor 

ze lopen. WTH heeft trouwens zelf de vloerverwarming 

aangelegd, in nauwe samenwerking met ons.” 

Elek Trends bestond vorig jaar dertig jaar. Er 

werken ruim twintig vakmensen gespecialiseerd in 

warmtepomptechniek.

Zeer zuinig met energie

Bedrijfspand WTH Vloerverwarming • Capelle aan den IJssel

WWW.ELEKTRENDS.NL 
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Projectontwikkelaar
Program Vastgoedontwikkeling BV, Barendrecht

Bouwmanagement
Risto BV, Oosterhout

Architect
Bias Architecten, Rotterdam

Constructeur
Ingenieursbureau IOB, Hellevoetsluis

Hoofdaannemer
Staton Bouw, Werkendam

Staalbouw
Hofman Staalbouw BV, Vroomshoop

Betonbouw
Brouw & de Bode BV, Krimpen aan den IJssel

Dak- gevelbeplating
Cladding Partners, Oosterhout

Waterpompinstallatie
Elek Trends Nederland, Werkendam

Kozijnen & vliesgevels
Portumale Systemen BV, Wateringen

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfsruimte / kantoren t.b.v. WTH 
Vloerverwarming

Bouwperiode
December 2021 – november 2022

Bruto vloeroppervlakte
2.540 m2

‘Het was een mooie 
opdracht voor ons’

In het kantoor worden flexibele 
glazen binnenwanden geplaatst.

Capelle aan den IJssel • Bedrijfspand WTH Vloerverwarming
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Een overzichtsfoto van 
het hele terrein.

Saunatheater als paradepaardje 
van Thermen Bussloo   
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: Van Norel BouwgroepIB
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Het gloednieuwe state-of-the-art saunatheater wordt het paradepaardje van Thermen Bussloo. Roland van 
den Belt (Projectleider bouwservice Van Norel Bouwgroep) en Ali Aryan (Directeur bouw en vastgoed bij Quality 
Wellnessresorts) vertellen over de werkzaamheden én het beoogde resultaat. In het saunatheater kunnen straks 
150 gasten gelijktijdig genieten van een heuse theatervoorstelling. 

‘Het saunatheater staat garant voor een
wellness beleving die alle zinnen prikkelt’

“Met muziek en beeld, maar ook geur en 
natuurlijk opgietingen is dit een wellness 
beleving die alle zinnen prikkelt. We maken 
er een echte show van”, vertelt Aryan. Het 
saunatheater diende klaar te zijn voor de 
Wereldkampioenschappen Aufguss die dit 
jaar op 12 september in Thermen Bussloo 
plaatsvonden. Eind augustus werden de 
werkzaamheden afgerond en op 2 
september vond de officiële opening 
plaats van dit huzarenstukje in saunaland. 
Helemaal nieuw is het saunatheater niet, 
vertelt Aryan. “Op twee andere locaties 
van onze groep, Thermen Berendonck in 
Wijchen en Thermen Soesterberg, bieden 
we al een dergelijk concept. Natuurlijk 
willen we onszelf ook blijven vernieuwen. 
Daarom hebben we nu verbeteringen aan 
het ontwerp aangebracht. In Soesterberg 
zit bijvoorbeeld in het midden van de 
cabine een paal; deze zit er in de nieuwe 
versie in Bussloo niet zodat de gasten een 
beter beeld hebben op de opgietingen en 
het grote videoscherm. Ook op het gebied 
van licht en geluid hebben we een en 
ander gefinetuned.”

Uitbreiding Sauna Bussloo • Voorst
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Voorst • Uitbreiding Sauna Bussloo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

• nieuwbouw 
• verbouw en renovatie 
• klein en groot onderhoud 
• utiliteitsbouw 
• turnkey projecten (Design & Construct) 
• projectontwikkeling 

0578 615 311 

contact@vannorel.nl 

Volg ons op: 

 

www.vannorel.nl 

Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.

Coördinerende rol 
Voor Van Norel Bouwgroep is het een 
uitdagende opdracht. “Wij hebben een 
coördinerende rol en verzorgen de 
betonbouw vanaf de fundering”, legt Van 
den Belt uit. “De afbouw gebeurt 
vervolgens door gespecialiseerde bedrijven 
die helemaal thuis zijn in de saunabouw.” 
Het saunatheater lijkt van de buitenzijde 
straks te schitteren door eenvoud dankzij 
het strakke, Finse ontwerp. Maar achter de 
schermen herbergt deze bijzondere sauna 
veel techniek. De houten bovenbouw, 
gemaakt van Fins kelo-hout, is door de 
saunabouwer in Finland vervaardigd, 
opgebouwd en vervolgens als bouwpakket 
bij Thermen Bussloo afgeleverd. “Voor ons 
is het de kunst dat deze bovenbouw 
precies, tot op de millimeter, op de 
fundatie past die wij hebben gemaakt. 
Uiteindelijk zijn zo’n 25 verschillende 
partijen betrokken bij dit project. Iedere 
partij heeft zijn eigen discipline. Wij als Van 
Norel Bouwgroep zorgen dat alle 
werkzaamheden nauwkeurig op elkaar 
worden afgestemd.”
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Betonwerk van het 
saunatheater

BetoLinQ Aannemers is specialist in betonbouw. 

Het was niet de eerste keer dat deze partij uit 

Heesch voor Quality Wellnessresorts aan de slag 

ging. Nu droegen ze bij aan de totstandkoming 

van het saunatheater bij Thermen Bussloo.

“Voor deze uitbreiding van Thermen Bussloo 

hebben we al het betonwerk vervaardigd: de 

fundering, hoge betonwanden, betonvloeren en 

ingeschaalde dakvloeren”, vat directeur Ruud van 

den Braak samen. “We werken als 

onderaannemer in de betonbouw regelmatig 

samen met Van Norel Bouwgroep en Quality 

Wellnessresorts. Zij konden op ons vertrouwen 

qua uitvoering en planning, zodat alles op tijd 

gereed was voor de Wereldkampioenschappen 

Aufguss in september.”

Al eerder ging het kundige team van BetolinQ 

aan de slag in Thermen Bussloo: toen voor het 

betonwerk van de grotsauna. “En voor Thermen 

Berendonck in Wijchen verzorgden we het 

betonwerk in opdracht van Van Norel. Voor ons 

zijn deze projecten bijzonder: het is heel wat 

anders dan het betonwerk voor bijvoorbeeld een 

parkeerkelder van een appartementencomplex.”

betolinq.nl

het fundament onder uw bouwplannen

De bijzondere sauna bevat stiekem veel techniek.
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Cool-off zone 
Naast de bouw van het saunatheater 
wordt ook een cool-off zone met 
sanitairruimte gerealiseerd. Alle 
werkzaamheden vinden plaats terwijl het 
thermencomplex ‘gewoon’ geopend is voor 
gasten. Van den Belt: “We hebben ervoor 
gezorgd dat alle bouwkundige zaken langs 
een andere route verlopen dan de 
gasteningang. Het terrein is groot, dus met 
diverse maatregelen hebben we dit nieuwe 
project afgeschermd van de ruimtes waar 
de bezoekers verblijven.” De werkzaam-
heden vorderen gestaag: op de bouwkeet 
werd een camera geplaatst die het 
allemaal vastlegt. “Deze camera maakt om 
de zoveel minuten een foto, waardoor we 
straks een mooie time lapse kunnen laten 
zien. Ook hebben we luchtfoto’s gemaakt, 
waarmee we de opbouw van deze 
bijzondere sauna vastleggen.”

Open houding 
Van Norel Bouwgroep is geen onbekende 
voor Aryan van Thermen Bussloo. “We 
kennen deze aannemer al vanuit andere 
projecten. Dat maakt het makkelijker, want 

Opdrachtgever
Forest Hill Beheer & Exploitatie BV

Architect
Strategie Architecten, Oosterbeek

Hoofdaannemer
Van Norel Bouwgroep, Epe

E-en W-installateur
Linthorst, Apeldoorn

Betonbouw
BetolinQ Aannemers, Heesch

Saunabouw
B+S Finnland Sauna, Dulmen

Grondwerk
Winterman, Wilp

Afbouw
Stijlvolhout, Urk

Bouwprogramma
Uitbreiding Sauna Theater inclusief 
sanitairgebouw.

Tijdens de bouw 
was het 

saunacomplex 
‘gewoon’ 

geopend voor 
gasten

je weet wat je aan elkaar hebt en wat je 
van elkaar verwacht. Ook de andere 
partijen kennen elkaar van eerdere 

projecten in één van onze andere thermen. 
We werken allemaal samen in het 
bouwteam met een open houding.”

Dankzij het strakke, Finse ontwerp schittert het saunatheater door eenvoud.

IndustrieBouw september 2022 • 105

https://www.thermenbussloo.nl
https://www.strategie-arch.nl
https://www.vannorel.nl
https://www.linthorsttechniek.nl
https://www.betolinq.nl
https://www.finnland-sauna.de
https://stijlvolhout.nl


Joint Research Center • Middelburg

Nog meer Zeeuwse innovatie   
door een stabiele en veilige   

voedingsbodem   
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Tekst: Alet Roesink 
Foto’s: Bouwbedrijf SchrijverIB

Kenmerkend zijn de 
vliesgevels met aluminium 
kozijnen en de glazen gevel.
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De rode draad door de nieuwbouw van het Joint Research Center in 
Middelburg werd gevormd door de coördinatie en afstemming bij de 
afbouw en installatie. Nadat Bouwbedrijf Schrijver eerder dit jaar al de 
casco en schil van het laboratoriumgebouw realiseerde, nam zij in een 
tweede aanbestedingstraject ook de verantwoordelijkheid op zich om de 
afbouw en vloerafwerking in grote zorgvuldigheid te realiseren. Belangrijk, 
want dit vormt voor de gebruikers figuurlijk gezien de stabiele en veilige 
voedingsbodem om nog meer innovaties uit de Zeeuwse grond naar boven 
te halen.   

In januari 2021 werd de eerste paal in de 
grond geboord. Inmiddels staat het 
hypermoderne laboratoriumgebouw er 

Joint Research Center • Middelburg

en wordt het ambitieuze Joint Research 
Center Zeeland (JRCZ) naar verwachting dit 
najaar in gebruik genomen. 

Bouwbedrijf Schrijver uit ’s Gravenpol-
der kreeg de opdracht voor casco, schil, 
afbouw en vloerafwerking, welke alle vier 
reeds voor de bouwvakvakantie van dit jaar 
opgeleverd werden.

Inspirerende werkomgeving
De nieuwbouw van het vijf 
verdiepingen tellende laboratoriumgebouw 
is in opdracht van Rothuizen 
BouwMeesterPro pal naast het gebouw 
van de HZ University of Applied Sciences in 
Middelburg gerealiseerd. De gebruikers van 
deze nieuwe locatie worden Scalda, de HZ 

‘Het specialisme van Bouwbedrijf Schrijver is
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Middelburg • Joint Research Center

en de University College Roosevelt (UCR). 
Het vormt een inspirerende en state of 
the art werkomgeving voor studenten en 
onderzoekers, die hier zullen werken aan 
complexe vraagstukken die relevant zijn 
in een deltagebied als Zeeland, zoals de 
energietransitie, de stijgende zeespiegel en 
het hergebruik van grondstoffen.

De uitdagingen
Projectleider Peter Ventevogel: “Het 
specialisme van Bouwbedrijf Schrijver is 
in dit project goed zichtbaar geworden. 
Dat ziet men bijvoorbeeld in de logistiek. 

Uitdagingen vormden de locatie van de 
bouwplaats in de Middelburgse 
binnenstad, de veiligheid en de wens om 
tijdens de bouw de gebruikers van de 
omliggende percelen zo min mogelijk te 
storen. Dat kun je met een gerust hart aan 
ons overlaten. Elk project heeft zijn 
specifieke aanpak nodig en daarom stellen 
wij per project een projectteam samen.”

Solide betonbouw
Een ander aspect betreft de betonbouw. 
“Deze is zeer solide en doordacht 
opgebouwd en aangevuld met diverse 
staalconstructies en een prefab buitenschil 
van HSB gevels. Zowel de casco 
kolommenstructuur als de liftkern zijn 
gerealiseerd met in het werk gestort beton. 
De verdiepingsvloeren zijn uitgevoerd als 
lichtgewichtvloeren en bevatten grote 
uitkragingen. De vliesgevels met alumini-

um kozijnen en glazen gevel onderstrepen 
tot slot het veelbelovende karakter van dit 
gebouw.”

Bouwgroep Schrijver is actief in 
de gehele breedte van de bouw, 
voornamelijk in de woning- en 
utiliteitsbouw en realiseert zowel 
nieuwbouw, renovatie en onder-
houd als verbouw en restauratie. 
Als middelgrote bouwonder-
neming is zij actief in geheel 
Zuidwest Nederland. Bouwbedrijf 
Schrijver is onderdeel van Bouw-
groep Schrijver, een familiebedrijf 
met vier vestigingen, waarvan de 
oudste al in 1726 opgericht is. 

in dit project goed zichtbaar geworden’

bouwgroepschrijver.nl
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Schrijver Vastgoedontwikkeling

Huysmeesters

Bouwbedrijf Schrijver B.V.
Spoorstraat 16a

4431 NK ’s-Gravenpolder
0113 31 1527
info@bouwbedrijfschrijver.nl
IBAN NL27 INGB 0651 0374 41
BIC INGBNL2A
Handelsregister 22009262
BTW nummer NL.8180.49.625.B01
www.bouwbedrijfschrijver.nl

Bouwbedrijf Krijger B.V.
Zuidplantsoen 2a

4693 BC Poortvliet
0166 61 2339
info@bouwbedrij� rijger.nl
IBAN NL09 INGB 0007 9863 53
BIC INGBNL2A
Handelsregister 22041745
BTW nummer NL.8064.21.435.B.01
www.bouwbedrij� rijger.nl

Jongekrijg Maasbouw B.V.
Weverseinde 205
3297 LJ Puttershoek
078 6761782
info@jongekrijgmaasbouw.nl
IBAN NL52 INGB 0008 0724 91
BIC INGBNL2A
Handelsregister 23037983
BTW nummer NL.8192.03.361.B01
www.jongekrijgmaasbouw.nl

Broere De Bruijne B.V.
Industrieweg 26 
4538 AJ Terneuzen
0115 61 2093
info@broeredebruijne.nl
NL87 INGB 0002 5684 69
BIC INGBNL2A
Handelsregister 21017406
BTW nummer NL.8028.06.405.B01
www.broeredebruijne.nl

Schrijver Vastgoedontwikkeling B.V.
Spoorstraat 16a

4431 NK ’s-Gravenpolder
0113 31 1527
info@schrijvervastgoedontwikkeling.nl
IBAN NL27 INGB 0651 0374 41
BIC INGBNL2A
Handelsregister 22064691
BTW nummer NL.8181.90.681.B01
www.schrijvervastgoedontwikkeling.nl

Huysmeesters Vastgoedonderhoud
Zuidplantsoen 2a

4693 BC Poortvliet
085 0661278
info@huysmeesters.nl
IBAN NL09 INGB 0007 9863 53
BIC INGBNL2A
Handelsregister 22041745
BTW nummer NL.8064.21.435.B.01
www.huysmeesters.nl

Bouwbedrijf Schrijver B.V.
Spoorstraat 16a

4431 NK ’s-Gravenpolder
0113 31 1527
www.bouwbedrijfschrijver.nl

Bouwbedrijf Krijger B.V.
Zuidplantsoen 2a

4693 BC Poortvliet
0166 61 2339
www.bouwbedrij� rijger.nl

Jongekrijg Maasbouw B.V.
Weverseinde 205
3297 LJ Puttershoek
078 6761782
www.jongekrijgmaasbouw.nl

Broere De Bruijne B.V.
Industrieweg 26 
4538 AJ Terneuzen
0115 61 2093
www.broeredebruijne.nl

Schrijver Vastgoedontwikkeling B.V.
Spoorstraat 16a

4431 NK ’s-Gravenpolder
0113 31 1527
www.schrijvervastgoedontwikkeling.nl

Bouwgroep 
Schrijver

BOUWGROEP SCHRIJVER B.V.
Spoorstraat 16a

4431 NK ’s-Gravenpolder
0113 31 1527
info@bouwgroepschrijver.nl
IBAN NL86 INGB 0655 0959 26 
BIC INGBNL2A
Handelsregister 22064470
BTW nummer NL.8180.59.795.B01
www.bouwgroepschrijver.nl

BOUWGROEP SCHRIJVER B.V.
Spoorstraat 16a

4431 NK ’s-Gravenpolder
0113 31 1527
www.bouwgroepschrijver.nl

Bouwbedrijf
Schrijver

’s-Gravenpolder
0113 31 1527
www.bouwbedrijfschrijver.nl

’s-Gravenpolder
0113 31 1527
www.bouwbedrijfschrijver.nl

PUTTERSHOEK
POORTVLIET
‘S-GRAVENPOLDER
TERNEUZEN

Poortvliet
0166 61 2339
www.bouwbedrij� rijger.nl

Poortvliet
0166 61 2339
www.bouwbedrij� rijger.nl

Puttershoek
078 676 1782
www.jongekrijgmaasbouw.nl

Puttershoek
078 676 1782
www.jongekrijgmaasbouw.nl

Terneuzen
0115 61 2093
www.broeredebruijne.nl

Terneuzen
0115 61 2093
www.broeredebruijne.nl

’s-Gravenpolder
0113 31 1527
www.schrijvervastgoedontwikkeling.nl

Schrijver Prefab Solutions

Bouwbedrijf Schrijver

BOUWGROEP SCHRIJVER SCHRIJVER
BOUWGROEP

Bouwbedrijf Krijger
Bouwbedrijf
Krijger

Jongekrijg Maasbouw
Jongekrijg
Maasbouw

Broere De Bruijne
Broere 
De Bruijne

Schrijver
Prefab Solutions

Schrijver
VastgoedontwikkelingSchrijver Vastgoedontwikkeling

BOUWGROEP
SCHRIJVER

Samen bouwen wij aan  
Zuid-West Nederland

Bouwbedrijf
Schrijver

‘s-Gravenpolder

Bouwbedrijf
Krijger

Poortvliet

Jongekrijg
Maasbouw

Puttershoek

Broere
De Bruijne

Terneuzen

Ook sterk 
in utiliteit en 
industrie

De verdiepingsvloeren zijn 
uitgevoerd als lichtgewichtvloeren 
en bevatten grote uitkragingen.
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Wanneer alles moet kloppen   
Het nieuwe laboratoriumgebouw Joint Research Center Zeeland in Middelburg werd gerealiseerd volgens de 

BouwMeesterPro-methode. In deze aanpak wordt op volledig transparante wijze een gebouw met een optimale 

prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd. Met haar centrale positie bewaakt BouwMeesterPro de bouwopgave en is de 

onderneming risicodragend verantwoordelijk voor tijd, geld, kwaliteit en proces. 

Dick Schuit, technisch directeur bij Rothuizen BouwMeesterPro uit Middelburg, vertelt: “Formeel zijn wij 

eindverantwoordelijk tot en met de losse inventaris. Dat omvat niet alleen de bouw zelf, maar ook het ontwerp en de 

inkoop van de vaste en losse labapparatuur. Denk daarbij aan microscopen en bijzondere equipment, bijvoorbeeld voor 

het data science lab.”

BIM omgeving
“Bij meerdere gebruikers in één project is het lastiger om een optimum te vinden. Daarom hebben we deze 

veelomvattende opdracht in een BIM (Building Information Modelling) omgeving met de opdrachtgever en gebruikers 

voorbereid. Ook kozen we ervoor om alle installaties via BIM af te stemmen. Het voordeel daarvan zie je goed terug in 

het proces, het eindresultaat en uiteindelijk in de kosten. Door met alle partners in een virtuele omgeving te werken, 

voorkom je faalkosten en dat zie je terug in het project. Het resultaat is dat alles klopt en alles naar wens functioneert.”

Joint Research Center • Middelburg
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Het laboratoriumgebouw heeft vijf verdiepingen.

Middelburg • Joint Research Center
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E&W installaties van 
de Modulemakers   

Croonwolter&dros uit Heinkenszand is 

verantwoordelijk voor de E&W installaties van het 

nieuwe laboratoriumgebouw in Middelburg. “Wij 

hebben vanuit het ontwerp het uitvoeringsontwerp 

gemaakt met daarin alle technische installaties, 

behalve die aan de laboratoriumtafels”, aldus 

projectleider Anco Tolhoek. “Het omvatte 

klimaatbeheersing, luchtbehandeling, verwarming en 

koeling, proceskoeling, elektrotechnische installaties, 

brandbeveiliging, toegangscontrole en datanetwerk.”

“Zodra het gebouw wind- en waterdicht was, konden 

wij van start. Inmiddels is ons deel nagenoeg 

afgerond. Nu wordt de laboratoriumbouw gerealiseerd. 

Naar verwachting zal deze fase in week 44 opgeleverd 

kunnen worden.”

Modulemakers
“De installaties plaatsen wij zoveel mogelijk aan de 

hand van modules, het specialisme van onze afdeling 

Modulemakers. Het gaat om prefab leidingwerk, 

waarbij een leidingset en aansluitset in één keer 

gemonteerd kan worden. Het tijdsbestek voor aanleg 

van de hoofdstructuur kan daarmee verkort worden 

tot drie weken per verdieping. Een ander voordeel van 

werken met modules is de mogelijkheid tot 

ruimteregeling op het aansluitset. Er komen standaard 

drie aansluitingen voor naregeling per leidingset. Dit 

biedt de gebruiker vrijheid en flexibiliteit. Daarnaast is 

ons systeem ook circulair.”

Croonwolter&dros is een technisch bedrijf met een 

landelijke dekking. “Wij zijn gespecialiseerd in het 

realiseren en onderhouden van de technische 

installatie in de complete levenscirkel.”

Joint Research Center • Middelburg

De installaties zijn zoveel mogelijk 
geplaatst aan de hand van modules.
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Opdrachtgever
HZ University of Applied Sciences, Vlissingen

Architect
Rothuizen BouwMeesterPro BV, Middelburg

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Schrijver BV, ‘s-Gravenpolder

E-W Installatie
Croonwolter&Dros, Rotterdam

Sandwich gevelbeplating
Cladding Partners BV, Oosterhout

Beglazing
Glasdesign BV, Schiedam

Spuitwerk, schilderwerk, behangwerk
Iwaarden Schilders, Krabbendijke

Bouwprogramma
Onderzoekslaboratorium, practicumruimtes, 
dakterras met glazen kas 

Bouwoppervlakte
4.300 m2

De nieuwbouw is pal naast het gebouw van de HZ 
University of Applied Sciences in Middelburg gerealiseerd.

Middelburg • Joint Research Center
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Bedrijventerrein Reedijk • Heinenoord

‘Een bedrijfsverzamelgebouw 
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Tekst: Jan Smit 
Foto’s: Work4MediaIB

O.a. de fraaie glasvliesgevels, 
de luifels en de metalen
gevelbeplating geven het
pand karakter.

met uitstraling en smoel’ 
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Een bedrijfsgebouw voor één opdrachtgever 
bouwen is een kunst. Een bedrijfsverzamelgebouw 
voor negentien klanten realiseren is een waar 
huzarenstukje. Op bedrijventerrein Reedijk in 
Heinenoord lijkt Bouwbedrijf Jos Vrolijk daar 
samen met onder andere opdrachtgever Progam en 
directievoerder Risto goed in geslaagd.

Bedrijventerrein Reedijk • Heinenoord

INDUSTRIEBOUW | AGRARISCHE BOUW | RENOVATIE

Industrieweg 25, 4762 AE Zevenbergen | www.josvrolijk.nl | 0168-820090

Het bedrijfsverzamelgebouw van bovenaf bezien.
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Heinenoord • Bedrijventerrein Reedijk

Het gebouw heeft elektrisch 
bedienbare overheaddeuren.

“Een bedrijfsverzamelgebouw met 
uitstraling en smoel.” Zo omschrijft Pim 
van der Ven, manager bij Jos Vrolijk, 
bedrijfsverzamelgebouw Reedijk, dat na de 
start van de bouw medio oktober vorig jaar 
begin november wordt opgeleverd. Van 
der Ven doelt daarmee onder meer op het 
ontwerp, de gebruikte materialen en de 
kleurstelling van dit uit twee 
gebouwen bestaande project. Deze 
gebouwen bieden plek aan in totaal negen 
gemengde bedrijfs-/kantoorruimten en 
tien kleinere bedrijfsruimten op dit vlakbij 
de op- en afritten van de A29 (Rotterdam-
Antwerpen) gelegen bedrijventerrein. In 
het oog springend zijn onder meer de 
fraaie glasvliesgevels, de luifels, de 
geïsoleerde metalen gevelbeplating en de 
elektrisch bedienbare overheaddeuren. 
Die zorgen in combinatie met de gebruikte 
kleuren – witte luifels, antraciet en 
lichtgrijze gevelbeplating, roestkleurige 
overheaddeuren –  voor een strak en 
tegelijkertijd chique geheel.

De constructie
De bedrijfs-/kantoorruimten bestaan uit 

ongeveer 114 m² bedrijfsruimte, 82 m² 
kantoorruimte, 59 m² betonnen 
verdiepingsvloer en 65 m² buitenterrein. 
De kleinere bedrijfsruimten bemeten 
ongeveer 86 m². Het geheel is voorzien van 
een fundering en betonvloeren die 
monoliet zijn afgewerkt. Daarbovenop 
staat een staalconstructie. De gevels 
bestaan uit een betonplint, geïsoleerde 
metalen gevelbeplating, grote glasvlies-
puien en luifels. De kozijnen, ramen, puien 
en buitendeuren zijn van aluminium met 
geïsoleerde beglazing. Verder zijn de 
ongeveer 6,90 meter hoge staaldaken 
geïsoleerd en voorzien van pvc-dak-
bedekking. 

Diverse kopers, diverse wensen
Technisch gezien was de bouw van het 
bedrijfsverzamelgebouw voor Bouwbedrijf 
Jos Vrolijk geen al te grote uitdaging, 
vertelt Van der Ven. Die zat wat hem 
betreft eerder in de omvang van het 
project en de vele partijen waar zijn 
collega’s en hij mee te maken kregen. 
“Je hebt het hier alleen al over negentien 
verschillende kopers. Die hebben allemaal 

hun eigen wensen. De een wil meer luxe, 
de ander kiest voor standaard. Daar wil je 
zo goed mogelijk aan tegemoet komen. 
Dus moet je zo snel mogelijk met hen in 
gesprek. Dat vergt van het hele team meer 
aandacht, passie en energie dan bij een 
kleiner project. Maar als dat lukt, zoals hier, 
geeft dat uiteindelijk weer veel 
voldoening.”

Jos Vrolijk is als aannemer actief in 
agrarische projecten, de hippische bouw 
en de nieuwbouw en renovatie van 
bedrijfspanden. Samen met onder meer 
Progam en bouwmanagement- en 
adviesbureau Risto BV heeft Bouwbedrijf 
Jos Vrolijk inmiddels verscheidene 
bedrijfsverzamelgebouwen neergezet. Een 
samenwerking die volgens de manager 
prima verloopt. “We vormen een gedreven 
team. Ieder project kent natuurlijk weer 
zijn eigen uitdagingen, maar samen komen 
we er altijd uit.”
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Bedrijventerrein Reedijk • Heinenoord

Breed pakket aan 
grondwerk   

Alle grondverzetwerkzaamheden bij de bouw van 

bedrijfsverzamelgebouw Reedijk in Heinenoord zijn 

verricht door Breure Grondwerken uit Roosendaal. 

Het betreft hierbij zowel het reguliere als het 

bouwkundige grondwerk. Lars van der Vorst, 

projectleider namens Breure Grondwerken: “We 

hebben een breed pakket geleverd. Van het grondwerk 

voor het storten van de fundering en het fijn 

profileren van de grond voor het storten van het 

beton, de riolering en het ontwerp van de riolering 

tot de terreinverharding en de groenvoorziening: 

alles hebben we hier gedaan.” Omdat de fundering is 

gelegd in een vrij natte periode en ook het 

grondwater destijds vrij hoog stond, heeft Breure 

Grondwerken er met een drainagesysteem en 

bewateringspompen tevens voor gezorgd dat de 

funderingssleuven droog bleven.

‘Wij adviseren en ontzorgen graag’
Breure Grondwerken is een erkende aannemer in 

grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast verhuurt het 

bedrijf rijplaten, heeft het een drainagetak, een eigen 

loswal, zand- en bouwhandel en is het actief op het 

gebied van landmeten en engineering.

0165-820370 | www.breuregrondwerken.nl

Moerseweg 3 Hooge Zwaluwe | T: 0168 - 38 61 61

BUCHINHOREN Power in Steel!

IndustrieBouw september 2022 • 118

https://breuregrondwerken.nl


Heinenoord • Bedrijventerrein Reedijk

De kozijnen, ramen, puien en buitendeuren zijn 
van aluminium met geïsoleerde beglazing.
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Bedrijventerrein Reedijk • Heinenoord

‘Een mooie 
afbouwopdracht’   

De metalstudwanden, de systeemplafonds en ook de 

rest van de afbouwwerkzaamheden van 

bedrijfsverzamelgebouw Reedijk zijn uitgevoerd door 

Stud Afbouw Projecten uit Vlijmen. Het betreft daarbij 

onder meer het aftimmeren van de plinten, de 

vensterbanken en de gordijnkoven en het afmesten 

van de metalstudwanden. Alleen het schilderwerk nam 

Stud Afbouw niet voor zijn rekening.  

“Een mooie en niet al te moeilijke opdracht,” meent 

Rudy van Vugt, directeur en mede-eigenaar van het 

bedrijf. “We doen wel meer van dit soort units, ook 

voor Jos Vrolijk, dus daar zijn we wel bekend mee.”

Complete afwerking
Metalstudwanden en -plafonds, systeemwanden en 

-plafonds: Stud Afbouw Projecten is  gespecialiseerd

in de levering en montage van vrijwel alle 

afbouwsystemen. Ook neemt de onderneming dikwijls 

de rest van de afwerking voor haar rekening. Het gaat 

daarbij om bedrijfsruimtes en kantoorpanden, maar 

ook om winkelprojecten, woningen en renovaties. 

Van Vugt: “We doen op het gebied van afwerken zo’n 

beetje alles binnen een straal van honderd kilometer 

rondom Vlijmen.”

Stud Afbouw Projecten is gespecialiseerd 
in de levering en montage van vrijwel alle 

afbouwsystemen. 

Julianastraat 2 | 5251 ED Vlijmen
T: 06 - 23 94 66 62 | info@studafbouwprojecten.nl

www.studafbouwprojecten.nl

Hinder 1  |  3251 NK Stellendam  |  0187-683890  |  info@jarogroup.com NNoooorrddsscchhaannss  9911    ||    44779911  RRGG    KKlluunnddeerrtt    ||    iinnffoo@@ddhhiinnssttaallllaattiieess..nnll  

WWiijj  vveerrzzoorrggeenn:: 
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddiiggee  iinnssttaallllaattiieess,,  sseerrvviiccee  eenn  oonnddeerrhhoouudd  aaaann 

bbeeddrriijjffssppaannddeenn,,  bbeeddrriijjffsshhaalllleenn  eenn  aaaann  wwoonniinnggeenn.. 
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Heinenoord • Bedrijventerrein Reedijk

Opdrachtgever
Program Vastgoedontwikkeling BV, Barendrecht

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Jos Vrolijk, Zevenbergen

Bouwmanagement
Risto BV, Oosterhout

Installatietechniek
Den Hollander Installaties BV, Klundert

Staalconstructie
Buchinhoren BV, Hoge Zwaluwe

Grondwerk
Breure Grondwerken, Roosendaal

Afbouw wanden en plafonds
Stud Afbouw Projecten BV, Vlijmen

Bouwprogramma
Nieuwbouw 9 bedrijfsruimtes met kantoren en 
10 kleinschallige bedrijfsunits

‘De één wil meer 
luxe, de ander 

kiest voor 
standaard. Daar wil 

je zo goed 
mogelijk aan 

tegemoet komen 
en daar helpt een 

gesprek bij’ 

Er zijn negentien kopers betrokken bij het bedijfsverzamelgebouw.
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Advertorial Pyrock • Houten

Specialisten in brandveiligheid zijn er 
natuurlijk meer, maar Pyrock onderscheidt 
zich in deze markt door een intensief 
klantcontact. Mede-eigenaar Anthony 
Krijger: “Het bedrijf bestaat sinds 2015 en 
heette toen Safety Sprinkler. In mei dit jaar 
heb ik samen met oprichter William Boons 
de nieuwe naam bekend gemaakt: Pyrock. 
Het bedrijf heeft nu een andere missie en 
visie dan bij de start in 2015. We willen een 
ander beeld van brandbeveiliging neerzet-
ten.”

Brandveiligheid begint bij persoonlijke aandacht’

Brandveiligheid is voor veel ondernemers een sluitpost, terwijl het juist 
van levensbelang is. Bij Pyrock in Houten weten we niet alleen alles van 
brandveiligheid, maar hebben we vooral oog voor de wensen van onze 
klant. Persoonlijke aandacht is hét uitgangspunt om een gedegen advies en 
product te leveren.

Positieve klantbeleving
Hoe dat beeld eruit ziet? Anthony licht toe: 
“We zijn er écht voor de klant. Brandveilig-
heid is een product waar geen ondernemer 
onderuit kan. Maar wij gaan de dialoog 
met de klant aan, om te laten zien dat er 
meerdere keuzes zijn in brandveiligheid. 
Het gaat ons niet alleen om dat vereiste 
product, maar vooral om het creëren van 
een positieve klantbeleving. Bij Pyrock 
begint brandveiligheid in de basis bij de 
vraag: wat heeft de klant echt nodig?”

Communiceren
De directie van Pyrock bestaat, naast 
Anthony, uit Maria van Leeuwen en Kim 
Bergwerff. “Maria staat voor kwaliteit en 
kennis en Kim is ervaringsdeskundige in 
relatiemanagement met positieve klant-
beleving. Uiteraard zijn ze beiden goed 
geschoold in het vak brandveiligheid. Ook 
het managementteam bij Pyrock bestaat 
uit vijf vrouwen en één man. Dat is uniek, 
zeker in onze sector. Voor ons is het een 
bewuste keuze. Onze vrouwen hebben net 
zoveel kennis als mannen van brandveilig-
heid, maar leggen de nadruk op communi-
ceren. En juist die communicatie met onze 
klanten is ons belangrijkste onderschei-
dende aspect.”

All-in prijs
Anthony erkent dat, zeker in deze markt, 
ook de prijs van het product telt. “Maar ik 
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Houten • Advertorial Pyrock

geloof er juist in dat je vooral kunt bespa-
ren op doorlooptijd en meerwerkkosten 
met een goede planning. Wij bieden een 
all-in prijs die vooraf duidelijk is. Nog be-
langrijker dan de prijs, is dat de klant onze 
dienstverlening ervaart als een warm bad. 
Daarnaast zijn we snel: we starten altijd 
binnen drie weken elk project.”

Partner in renovatieprojecten
Pyrock richt zich niet alleen op projecten, 
maar heeft ook een groot onderhoudsport-

folio. “We werken voor de meeste bran-
ches, hoofdzakelijk in de retail en utiliteit. 
Een echt specialisme van ons zijn reno-
vatieprojecten in de breedste zin van het 
woord. Een pand dat een bepaalde functie 

heeft en door renovatie getransformeerd 
wordt, biedt ons de uitdaging die we nodig 
hebben. We zijn graag een partner in reno-
vatieprojecten en delen onze expertise met 
de klant.”

Pyrock heeft momenteel verschillende vacatures open staan. Kijk vooral op de 
website www.pyrock.nl om te zien of er een vacature voor jou bij zit.
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Impressie van het 
eindresultaat.

Team Krimpenerwaard neemt   

Bij spoedgevallen zo op de uitvalswegen

intrek in nieuw politiebureau   
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Aan de Veerweg 2 in Bergambacht is de afgelopen 
maanden hard gewerkt aan de bouw van een nieuw 
politiebureau. Directbouw uit Klundert, onderdeel 
van de Dutch Cabin Group, was verantwoordelijk voor 
de bouw en de complete afwerking van de nieuwe 
politiehuisvesting.

spoedgevallen zo op de diverse uitvalswegen

Vanaf deze locatie zit de politie bij 

Dat bij de aanbesteding voor Directbouw 
werd gekozen, heeft volgens projectleider 
Pieter van der Wiel een aantal redenen. 

Politiebureau • Bergambacht

“Wij zijn gespecialiseerd in het modulair 
bouwen van permanente en tijdelijke 
huisvesting voor bijvoorbeeld scholen, 
kantoren en zorginstellingen. Onze 

bouwmethodiek heeft diverse voordelen 
ten opzichte van  traditioneel bouwen. 
Modulair bouwen zorgt voor een aanzien-
lijk kortere bouwtijd, het scheelt behoorlijk 

Het nieuwe politiebureau is een goed voorbeeld van modulair bouwen.
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Bergambacht • Politiebureau

in de bouwkosten en wat wij bouwen is na 
verloop van tijd ook nog eens grotendeels 
herbruikbaar. Ook dat circulaire aspect is in 
de huidige tijd voor veel van onze 
opdrachtgevers steeds belangrijker. 
Feitelijk is de hele cascobouw in onze 
productiehal in Coevorden gemaakt. Op de 
bouwlocatie was het vervolgens een 
kwestie van afmonteren. Het is net een 
soort bouwen met Lego. Daarna hebben 
wij de buitenschil bestaande uit stalen 
damwandpanelen en Fraké houten 
geveldelen er omheen aangebracht.”

Functioneel en modern politiebureau
Het nieuwe politiebureau in Bergambacht 
bestaat uit in totaal 50 units van circa 3 bij 
6 meter. Verdeeld over twee bouwlagen 
zorgt dat voor in totaal voor een BVO van 
950 m² ruimte die volgens Van der Wiel 
optimaal benut is. “Beneden is de grote 
entree met ontvangstbalie. De vide in de 
hal zorgt voor een moderne en 
vriendelijke uitstraling en het geeft het 
gebouw bij binnenkomst gelijk een open 
karakter. Beneden bevinden zich kantoren, 
spreekkamers en ruimtes waar 
politieverhoren en overleggen met 
advocaten gehouden kunnen worden. 
Tevens zijn er op de begane grond twee 
zogenoemde ophoudcellen voor 
arrestanten. Boven bevinden zich 
onder andere diverse overlegruimten, een 

kantine, douche- en kleedruimtes en zelfs 
ook nog een balkonterras. In de technische 
ruimte op de verdieping is de inpandige 
installatie voor verwarmen, koelen en 
luchtbehandeling te vinden. Daarnaast 
voldoet dit gebouw aan de BENG eisen die 
door de hoge isolatiewaarden, luchtdicht 
bouwen, zonnepanelen en een 
uitgebalanceerde installatie worden 
behaald.”

Toekomstgerichte uitvalsbasis
Het politieteam Krimpenerwaard heeft ook 
aan de buitenzijde van het nieuwe 
politiebureau een aantal faciliteiten die 
bij het oude bureau node gemist werden. 
“Denk aan een stalling voor de 
politiemotoren, een overkapping voor de 
politieauto’s en een afsluitbare 
fietsenstalling. Ook het parkeren voor 
bezoekers op een eigen omheind 
terrein met cameratoezicht en de 
laadpalen voor elektrische auto’s zijn 
op deze locatie zeker een toegevoegde 
waarde. Met Directbouw waren wij bij dit 
project ook verantwoordelijk voor de 
complete terreininrichting, inclusief het 
kabel- en leidingwerk, bestrating, 
buitenverlichting en groenvoorziening. Een 
groot voordeel is ook dat de politie vanaf 
deze nieuwe locatie bij spoedgevallen zo 
op de uitvalswegen richting de omringende 
plaatsen in de Krimpenerwaard zit.”

‘Modulair 
bouwen is net 

een soort 
bouwen met 

Lego’ 
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Politiebureau • Bergambacht

Saambouw BV uit Wehl (bij Doetinchem) verzorgt in 

opdracht van grote en middelgrote hoofdaannemers al 

het timmerwerk. Tevens is het bedrijf gespecialiseerd 

in geventileerde gevelbekleding. “Dat is echt iets wat 

tegenwoordig bij vrijwel alle duurzame bouwprojecten 

wordt toegepast. Zo ook bij de bouw van het nieuwe 

politiebureau in Bergambacht”, vertelt calculator en 

werkvoorbereider Thomas Zweers.

Timmerbedrijf en gevelspecialist
Zonder uitzondering draait het tegenwoordig in de bouw 

om duurzaamheid. Ventilerende gevels vormen daarbij 

volgens Zweers een belangrijk onderdeel. “Saambouw biedt 

de mogelijkheid de complete gevelopbouw aan te bieden 

van isolatie en constructiewerk tot eindafwerking. Voor 

de afwerking maken wij meestal gebruik van hout, staal, 

Trespa, Rockpanel of cementgebonden gevelelementen. 

Kleurstelling en uitvoering zijn afhankelijk van de wensen 

van klant en het ontwerp van de architect.” 

Ademende buitengevels
Voor de gevels van het nieuwe politiebureau in 

Bergambacht bracht Saambouw in opdracht van 

hoofdaannemer Direct Bouw geventileerde buitengevels 

in een combinatie van Fraké en gewalst stalen bekleding. 

“Deze zijn in stroken aangebracht op een houten en stalen 

framewerk dat op zijn beurt weer op een ondergrond van 

Carierpaneel is gemonteerd.”  

Geventileerde gevelbekleding past 

SAAMBOUW
Bouwt ook samen aan het Politiebureau Bergambacht

0314 - 82 03 69 www.saambouw.nl Kryptonstraat 18, 7031 GG Wehl ••

helemaal bij deze tijd

‘De buitengevels zijn in stroken 

aangebracht op een houten en stalen 

framewerk’ 
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Er is gekozen voor geventileerde buitengevels in een 
combinatie van Fraké en gewalst stalen bekleding.
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Zeggelaar 
Installatietechniek: 

ook voor de complexe 
bestekken   

Voor de complete elektrotechnische installatie van het 

politiebureau benaderde Directbouw een vertrouwde 

partner: Zeggelaar Installatietechniek. “Wij werken al 

jarenlang voor Directbouw. Ze weten dat ze ook voor 

de complexe bestekken bij ons terechtkunnen”, licht 

directeur-eigenaar Henk Zeggelaar toe.

In Bergambacht realiseerde het installatiebedrijf naast 

de elektrotechnische installatie ook het 

datanetwerk, de laadpalen (inclusief infrastructuur), 

een automatische zonweringsregeling en verzorgde de 

PV-installatie, bliksembeveiliging en 

overspanningsbeveiliging. 

Bovendien zorgden deze installateurs met twee 

aggregaten voor een tijdelijke energievoorziening in 

de weken dat er nog geen netaansluiting beschikbaar 

was. “We kijken terug op een mooi project dat we met 

onze vakbekwame monteurs mochten realiseren. Als je 

Bergambacht inrijdt, is het nieuwe politiebureau een 

mooie blikvanger aan de rechterkant van de N216.”

‘Wij adviseren en ontzorgen graag’
Zeggelaar Installatietechniek richt zich voornamelijk 

op de aanleg van elektrotechnische installaties, 

verlichtingsinstallaties en data-installaties. “Hierbij 

proberen we onze klanten zoveel mogelijk te 

ontzorgen. Klanten hebben installaties nodig, wij 

adviseren en ontzorgen daar graag bij”, aldus de 

bevlogen directeur. 
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Installatie politiebureau Bergambacht volledig 
inpandig

Heeboss Klimaatbeheersing verzorgt totaaloplossingen van advies tot installatie en van inbedrijfsteling tot service & 

onderhoud. In opdracht van hoofdaannemer Directbouw nam het bedrijf uit Hendrik Ido Ambacht onlangs de levering 

en installatie van de volledig inpandige WTW (warmteterugwinning) -installatie en het klimaatbeheersingssysteem voor 

het nieuwe politiebureau in Bergambacht voor haar rekening. 

Bij de meeste utiliteitsbouwprojecten en industriële installaties komen de vaak omvangrijke luchtbehandelingskasten 

bovenop het dak te staan. Bij de bouw van het nieuwe politiebureau in Bergambacht wilde de opdrachtgever volgens 

projectleider Matthijs Bosschaart de volledige installatie inpandig en dus uit het zicht geplaats hebben. “Dat was nog 

best een uitdaging. Voornamelijk omdat het gebouw modulair is opgebouwd. Om deze reden is de installatie 

grotendeels al in de productie van de modulaire prefab bouwdelen geïntegreerd.”

In het politiebureau installeerde Heeboss een luchtbehandelingskast inclusief WTW met een capaciteit van 12.000 

m3/h. “Daarnaast is het pand voorzien van een lucht/water warmtepomp voor zowel verwarming als koeling. De warm-

tepomp is gekoppeld met de WTW-unit en de vloerverwarming. In alle vertrekken hangt een ruimtethermostaat met Co2 

regeling, De nieuwe huisvesting voldoet dus installatietechnisch gezien in alle opzichten aan de eisen van deze tijd.” 

Bergambacht • Politiebureau

IndustrieBouw september 2022 • 133



Politiebureau • Bergambacht

O.a. de overkapping voor politieauto’s vormt 
een belangrijke toegevoegde waarde.
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Opdrachtgever
Politie Nederland, Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Krimepenerwaard

Architect
Studio RTM Architectuur, Rotterdam

Hoofdaannemer
Directbouw BV, Coevorden

E-Installatie, Data Netwerk, PV Installatie
Zeggelaar Installatietechniek, Ridderkerk

Luchtbehandelingsinstallatie
Heeboss, Hendrik-Ido-Ambacht

Gevelbekleding
Saambouw BV, Wehl

Bouwperiode
Januari 2022 – September 2022

Bruto vloeroppervlakte
1.200 m2

Bergambacht • Politiebureau
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Ty-Le Asian Delights • Den Hoorn

Stralend, met oog voor 

Een nieuw thuis voor producent Aziatische lekkernijen

voedselveiligheid 
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Tekst: Rob Hoegen 
Foto’s: Voortman Design and BuildIB

Het gebouw bestaat uit een 
bedrijfshal op de begane grond met 
daarop kantoren aan de voorzijde.
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Het nieuwe bedrijfspand is gevestigd op industrieterrein Harnaschpolder in Den Hoorn.

Ty-Le Asian Delights • Den Hoorn
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Het strekmetaal aan de gevel van het nieuwe bedrijfspand van Ty-Le 
Asian Delights op industrieterrein Harnaschpolder in Den Hoorn straalt net 
zoals Aziatische snacks die binnen van de productielijnen rollen. Voor de 
lekkernijen draagt de familie Le al decennia lang zorg (“Onze loempia’s zijn 
vermaard”): bij de realisatie van het nieuwe pand had Voortman Design and 
Build uit Rijssen de regie. Een nieuwbouw waarbij voedselveiligheid hoog 
in het vaandel staat.

een bedrijfshal met kantoren aan de voorzijde’

‘Het pand is in totaal 1.200 m2 groot en bestaat uit

Den Hoorn • Ty-Le Asian Delights

Het bedrijfspand is in slechts 24 weken gebouwd.

De familie Le verkocht sinds 1983 
Vietnamese snacks op diverse markten in 
Nederland. “Toen we zagen dat veel 
zelfstandige loempiaverkopers in de 
ambulante handel geen tijd meer hadden 
om hun snacks zelf te maken, besloten wij 
in 2005 om de productie te professiona-
liseren zodat onze afnemers zich konden 
focussen op de verkoop”, schetst huidig 
directeur Phi Le. “Inmiddels zijn ook 
foodtrucks, restaurants, kwalitaria’s en 
cafés klant en leveren we aan 
groothandels, cateraars en de retail.”

Drie productielijnen 
Maar groei betekent uitbreiding en in 2009 
verhuisde het bedrijf van een werkplaats 
bij het ouderlijk huis naar een mooi nieuw 

pand op de Harnaschpolder. Dat nu dus 
ook alweer te klein is… Reden waarom 
Asian Delights Voortman Design and Build 
in de arm nam om even verderop op het 
industrieterrein weer voor nieuwbouw te 
gaan. “Daarvoor zijn we in week 6 
begonnen met het grondwerk en gaan we 
eind van het jaar opleveren”, neemt 
Voortman’s projectleider Jorg Jansen ons 
mee in de planning. En verdere 
bijzonderheden: “Het pand is in totaal 
1.200 m² groot en bestaat uit een 
bedrijfshal op de begane grond met daarop 
kantoren aan de voorzijde. Daarnaast 
is er nog een emballageruimte voor het 
laden en lossen. Wij droegen zorg voor de 
hoofdberekeningen en engineering van het 
complete pand en dachten na over 
aanvullend staal en ondersteuning voor 
onder meer warmte-units en koelinstal-
laties.” Voor de kantoorruimtes verzorgt 
Voortman de afbouw en de coördinatie 
van het installatiewerk. Bij de productiehal 
beneden, die ruimte biedt aan drie 
machinelijnen (“Met een optie op een 
vierde”) kwam meer kijken. Hier zijn ook 
complete separate koelinstallaties 
ingebouwd.

Ondoordringbaar 
Het nieuwe bedrijfspand krijgt vorm via 
het box-in-box-principe: Voortman levert 
de thermische schil van het gebouw op, 
daarbinnen konden de leveranciers van de 
koel- en vriescellen “hun ding” doen. 
Voldoen aan de HACCP-voedselveilig-
heidseisen was daarbij vaak leidend. 
Jansen: “Vetwater moet geen kans krijgen, 
daarom is er ook een afwerkvloer van 110 
millimeter dik onderafschot toegevoegd in 
het fabrieksgedeelte Hierdoor kan dit 
vetwater direct weglopen via het 
leidingwerk.” En HACCP op microschaal: 
in de afwerking is zoveel mogelijk met 
ronde, gebogen materialen gewerkt 
opdat stof geen grip krijgt in hoeken en 
gaten: “En zo het voedselproductieproces 
nadelig kan beïnvloeden.” Opvallend ook: 
onder de vriescellen ligt vloerverwarming 
om bevriezing van de fundering (en dus 
uitzetting) te voorkomen. En de toekomst? 
Asian Delights heeft momenteel twaalf 
medewerkers, maar Phi Le sluit snelle groei 
naar dertig niet uit. “Of we dan weer bij 
Voortman uitkomen? Dat is niet 
denkbeeldig, want de samenwerking 
verliep wat ons betreft uitstekend.”
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Ty-Le Asian Delights • Den Hoorn

‘Geen aanvraag is ons te gek!’   

“Het project Asian Delights is een bijzonder project waar vele producten van ons assortiment worden 

toegepast”, zegt verkoper en adviseur Tim Nuijten. Het in Roelofarendsveen gevestigde Unisol, al 35 jaar lang 

gespecialiseerd in het produceren van geïsoleerde sandwichpanelen, ramen en deuren, heeft hiermee een mooi 

project kunnen realiseren. Groot voordeel: Nuijten zelf is een groot liefhebber van het topproduct dat Ty-le 

Asian Delights maakt: de loempia. “Ja, de samenwerking met Phi Le van Asian Delights verliep mede daarom 

misschien wel soepel”, lacht hij. 

“Het fijne is dat we elkaar al kennen van een eerder soortgelijk project waarbij we het casco-gedeelte voor de 

bedrijfsinrichting hebben geleverd en geplaatst. Want dat is in een notendop wat we doen: kwalitatieve 

werkruimtes bouwen door te werken met innovatieve sandwichpanelen, ramen en deuren. Wij ontwikkelen, 

produceren, begeleiden en tekenen en monteren projecten als deze. Projecten waarbij maatwerk gewenst is en 

mede dankzij onze volcontinu-machines uit te voeren is.” 

Korte lijnen
“We doen dat ten behoeve van koel- en vriescellen, klimaatkamers, cleanrooms scheidingswanden, kantoren, 

straalcabines, spuitcabines en vele andere industriële toepassingen”, vertelt Nuijten enthousiast. “Te realiseren 

middels ons eigen assortiment van panelen, deuren en ramen tot het benodigde zetwerk, bevestigingsmateriaal 

en alles wat erbij nodig is. De montage van alle onderdelen wordt ter plaatse door montageploegen uitgevoerd. 

We zijn daarbij duidelijk, werken volgens afspraak, zijn flexibel en hanteren korte lijnen. Turn-key maatwerkop-

lossingen via één aanspreekpunt: óók belangrijk voor mannen als Phi Le.”
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Dankzij het strakke, Finse ontwerp schittert het saunatheater door eenvoud.

Den Hoorn • Ty-Le Asian Delights
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Volop uitdagingen 
Voor de nieuwbouw in de Harnaschpolder ging 

Unisol al in september 2021 in overleg met Asian 

Delights. “Daarbij kwamen er flink wat uitdagingen 

voor ons op tafel. Natuurlijk als eerste het overtuigen 

van Phi om voor Unisol Paneel te kiezen! Onder het 

genot van meerdere loempia’s en vele besprekingen 

was de keuze voor Unisol Paneel een feit en begon 

het afstemmen van onze werkzaamheden op het 

totaalproject. Altijd met een schoon oog kijkend naar 

de HACCP-principes en het toepassen van de 

producten uit ons eigen assortiment.”

‘Wij zijn duidelijk, 
werken volgens 

afspraak, zijn 
flexibel en hanteren 

korte lijnen’ 

Gewend aan maatwerk
“Goed luisteren naar het werkproces van de klant en 

daarbij keuzes maken om de ruimten in te richten en 

het positioneren van alle deuren en ramen. 

Waarbij alle aspecten in het gebouw hun eigen 

inbreng hebben. Van de hoofddraagconstructie tot 

aan de kabelgoten van de elektricien. De uitdaging 

is om alle punten te verwerken in de werktekening 

waarmee het project in de praktijk vorm kan krijgen 

en het project voorspoedig zal verlopen. Gelukkig 

zijn wij bij Unisol –  van de tekentafel en de 

werkvloer tot de mannen van de montage – een stel 

vakidioten die het liefst in het diepe worden gegooid 

wanneer het aankomt op maatwerkoplossingen. 

Onze bedrijfsfilosofie is simpel: geen aanvraag is te 

gek!’
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Kleine maar fijne Elektro  
Vakwerk en mond-op-mond-reclame brachten hen binnen bij het project van Ty-le Asian Delights: 

De Brabander Elektro, anders dan de naam zou vermoeden gevestigd in Poeldijk. Dat zit zo, vertelt directeur 

Jochem de Brabander. “Wij waren ooit bezig bij de nieuwbouw van de buurman naast het oude pand van Asian 

Delight en dat viel op bij hen. Via de mond van de buurman is het balletje toen gaan rollen.”

Reden waarom De Brabander Elektro ook bij de nieuwbouw van de Aziatische snackspecialisten in Den Hoorn 

verantwoordelijk is voor – quote – de hele rataplan én het hele traject op elektra-technisch gebied. De 

Brabander: “Van de brandmelding en het alarm tot de camera’s en de data-installatie. Alles.” 

Bovenlaags werken
Of ook zij ingrijpend te maken hadden met hét thema bij dit project: de hygiëne- en voedselveiligheidseisen? 

Dat valt wel mee, zegt de De Brander-voorman. “Het HACCP-verhaal was door ons goed te tackelen omdat we 

heel veel bovenlangs kunnen werken. We gaan dus niet direct door de plekken waar de daadwerkelijke 

voedselproductie plaatsvindt. Het is voor ons een mooi project. Eén van de grotere ook, want met vijf 

medewerkers is ons bedrijf wat mij betreft klein-maar-fijn. En flexibel.”

 Elektrotechniek

 Alarm installatie

 Camera installatie

 Data installatie

Tel. 06-45 59 26 04     Email info@db-elektro.nl

db-elektro.nl

De productiehal beneden biedt ruimte aan drie machinelijnen 
met een uitbreiding voor een vierde machinelijn. 
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        Centraal Afbouw 
               Wanden & Systeemplafonds 

 
 

Kolk 10
4241 TJ Arkel

0183515373/0631787138
info@centraalafbouw.nl
www.centraalafbouw.nl

Centraal Afbouw 
voor wanden & 
systeemplafonds   

Van groot tot klein pakt Centraal Afbouw projecten op 

als het gaat om het monteren en afwerken van 

metalstudwanden en systeemplafonds. Directeur 

Karim el Moussati: “We houden ons voornamelijk 

bezig met renoveren en transformeren in de 

utiliteitsbouw voor zowel aannemers, ontwikkelaars 

als directe gebruikers.”

In het nieuwe pand van Ty-le Asian Delights verzorgde 

het in Arkel gevestigde bedrijf de afbouw van de 

metalstudwanden, systeemplafonds en 

wandafwerking in de kantoorruimtes, toiletten en het 

trappenhuis, de kantine en de kleedruimtes voor de 

medewerkerkers. Over de voordelen van zijn product 

is El Moussati duidelijk: “Metalstudwanden zijn ideaal 

om snel extra ruimte te creëren. Het is al jaren een 

beproefde, veel toegepaste afwerking. Metalstud- 

wanden bestaan uit een stalen profiel, in combinatie 

met gipspanelen en isolatiemateriaal.”

Al met al was Centraal Afbouw een week of zes druk 

bij Asian Delights. Van tijdsdruk was geen sprake: “We 

liepen zelfs wat voor op schema.”

In week 6 is begonnen met het heiwerk.
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Vijftigjarige onderneming zet stappen naar vermindering van CO2-uitstoot

Collectorveld
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Vijftigjarige onderneming zet stappen naar vermindering van CO2-uitstoot

De betonpomp was onlangs al te zien 
bij de viering van het vijftigjarig bestaan 
van het bedrijf. De eerste elektrische be-
tonpomp is vanaf november van dit jaar 
inzetbaar. ,,Wij zijn ons er van bewust 
dat wij als marktleider stappen moeten 
gaan zetten om in 2030 de afgesproken 
CO2-reductie van 50 procent te ha-
len”, zegt commercieel directeur Mark 
Schoorl.
Het jubilerende bedrijf heeft 65 beton-
pompen die in heel Nederland worden 
gebruikt. ,,We vervangen er nu twee 
door elektrische en als het bevalt, dan 
zullen er meer volgen”, zegt Schoorl. De 
elektrische betonpompen verpompen 
en gieken elektrisch, maar rijden nog op 
diesel naar de bouwplaats. ,,We houden 
de ontwikkelingen op het gebied van 
waterstofaandrijving in de gaten en 

Energie uit kunstgrasEnergie uit kunstgras
Ook op andere terreinen heeft het vijf-
tigjarige bedrijf oog voor het milieu. Zo 
werkt het bedrijf in SuperSub Sportsys-
tems B.V. aan het opwekken van energie 
onder kunstgrasvelden. ,,We hebben 
zogenaamde collectorvelden ontwik-
keld”, zegt Schoorl. ,,De warmte die een 
kunstgrasveld in de zomer opneemt, 
kun je zo gebruiken om bijvoorbeeld een 
zwembad of sportcampus te verwar-
men.”
Het idee: zonnestralen verwarmen water 
onder een kunstgrasveld, dat in slan-
gen onder de mat zit. Schuimbeton van 
Faber zorgt voor de isolatie. Omdat de 
temperatuur op kunstgras kan oplopen 
tot 70 graden, wordt het water al snel 
aardig warm. Waterpompen op zonne-
energie verwarmen het tot 80 graden, 
zodat het in herfst en winter te gebrui-
ken is om een complex te verwarmen.
,,Je kunt dit onder elk kunstgrasveld 
aanleggen”, zegt Schoorl. ,,Zo wordt de 
warmte van het veld een onderdeel van 
de totale verwarming van een grotere 
accommodatie. Uit testen blijkt dat we 

Als eerste bedrijf in West-Europa 
neemt Faber Betonpompen 
binnenkort twee elektrische 
betonpompen in gebruik. Daarmee 
is het mogelijk beton te storten met 
een lagere CO2-uitstoot. Dat effect 
wordt nog eens versterkt als op de 

“Faber komt met elektrische betonpomp 
en kunstgrasveld dat energie opwekt”
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Assink & Schipholt heeft   

Teamwork in optima forma
alle ruimte in nieuw bedrijfspand 
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Lowik Bouw BVIB

Ook de esthetiek heeft alle 
aandacht gekregen in het 
ontwerp.

alle ruimte in nieuw bedrijfspand 
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Er is veel glas verwerkt in het gebouw.
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flinke uitdaging. Voor de productie is er veel ruimte nodig’

‘Vooral constructief was de bouw van de fabriekshal een 

Hengelo • Assink & Schipholt

Bij Lowik Bouw is men volgens 
uitvoerder Arjan Leus wel gewend om met 
een strakke bouwplanning te werken. “Dat 
is gewoon een kwestie van goed 
samenwerken met betrouwbare 
bouwpartners waarmee je harde afspraken 
kunt maken. Wij werken veel aan projecten 
in de utiliteitsbouw, scholen en groot-
winkelbedrijven en daarbij moet echt alles 
kloppen om geen stagnatie in de planning 
te krijgen. Bij de bouw van het nieuwe 
bedrijfspand voor Assink & Schipholt 
hebben wij dat met elkaar ook weer prima 
voor elkaar gekregen”, stelt Arjan tevreden 
vast.

Ruimtelijk, comfortabel en duurzaam
Het bedrijf dat gespecialiseerd is in het 

 

Eind 2021 startte Lowik Bouw BV uit Almelo als hoofdaannemer 
met het bouwrijp maken van het kavel waarop de maanden daarna het 
nieuwe bedrijfspand voor Assink & Schipholt werd gebouwd. Geheel 
volgens planning werd de nieuwe huisvesting voor de producent in 
plaat en constructiewerk op industrieterrein Oosterveld in Hengelo 
begin juli opgeleverd. 

produceren en bewerken van plaat- en 
constructiewerk in staal, rvs en aluminium, 
was in het oude bedrijfspand in Hengelo 
uit zijn jasje gegroeid. Bovendien voldeed 
dat pand niet meer aan de eisen van deze 
tijd. “Met een moderne bedrijfshal van 
4.000 m² en een werkhoogte van maar 
liefst twaalf meter heeft het bedrijf nu 
alle ruimte waar het naar op zoek was. 
Bovendien voldoet deze nieuwbouw met 
zonnepanelen, warmtepompinstallatie, 
vloerverwarming etc. aan alle duurzaam-
heidsaspecten. Bij Assink & Schipholt staan 
veiligheid en comfort voor de 
medewerkers hoog in het vaandel en dat 
geldt ook voor het thema duurzaamheid. 
Op al deze punten is het bedrijf nu 
helemaal klaar voor de toekomst.”

Moderne afwerking 
De grote bedrijfshal is voorzien van zes 
kraanbanen en zes grote overheaddeuren. 
“Vooral constructief was de bouw van 
de fabriekshal een flinke uitdaging. Voor 
de productie, montage en expeditie van 
omvangrijke constructies heeft dit bedrijf 
gewoon heel veel ruimte nodig. Naast het 
creëren van het benodigde volume is er 
echter ook esthetisch gezien veel aandacht 
aan dit bedrijfspand besteed. Zo zijn de 
vliesgevels aan de buitenzijde bekleed 
met Alucobond beplating. Dat ziet er 
strak en modern uit en het is onderhouds-
vriendelijk. De volglas overheaddeur van 
zes bij zes meter aan de voorkant van de 
bedrijfshal geeft dit pand extra uitstraling. 
Bovendien zorgt het ervoor dat er voldoen-
de daglicht binnenkomt. De productieme-
dewerkers en het kantoorpersoneel van 
Assink en Schipholt zullen zich hier vast 
heel snel thuis voelen. Bovendien heeft 
dit mooie bedrijf nu alle ruimte om verder 
door te groeien”, aldus de uitvoerder. 

A&S
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De uitdaging zit vooral in de afstemming   
Wichers Metaal is gespecialiseerd in het op maat ontwerpen, produceren en monteren van staalconstructies voor 

de utiliteitsbouw. In opdracht van hoofdaannemer Lowik Bouw verzorgde het bedrijf uit Vriezenveen de complete 

staalconstructie voor het nieuwe bedrijfspand van Assink & Schipholt in Hengelo.

“Constructief was het ontwerp klaar toen wij de klus in opdracht kregen”, vertelt projectmanager Dinand Hospers. 

De grootste uitdaging was volgens hem het goed afstemmen van het staalconstructiewerk op de andere 

bouwkundige onderdelen. 

Kraanbaanconstructie
“Met name de inpandige kraanbaanconstructie vroeg van ons de nodige aandacht. Die moest aan twee zijden 

onder vijftien meter overspannende vakwerken van drie meter hoog komen te hangen. Tevens bestaat het 

kantoorgedeelte uit een staal-beton combinatie, waarbij de staalconstructie in diverse conserveringen is 

uitgevoerd. Door de korte lijnen en fijne samenwerking met Lowik Bouw en de andere bouwpartners is dit hele 

project voorspoedig verlopen.”  

Assink & Schipholt • Hengelo
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‘Ons vakmanschap 
kwam hier prima tot 

z’n recht’   
Trappen, bordessen, balustrades: Als het gegarandeerd 

kwalitatief vakwerk en maatwerk moet zijn dan ben 

je bij KTT Techniek uit Hardenberg aan het juiste 

adres. “Wij maken aansluitend op de wensen en eisen 

van onze klanten het complete plaatje in orde. Van 

ontwerp tot productie en wij nemen uiteraard ook de 

montage op locatie voor onze rekening”, aldus 

eigenaar Gert Kremer.

Lowik Bouw is één van de opdrachtgevers waar het 

las- en constructiebedrijf uit Hardenberg al 

jarenlang mee samenwerkt. “Zij waren hoofdaannemer 

bij de bouw van het nieuwe bedrijfspand van Assink 

& Schipholt in Hengelo. Wij werden bij dit project 

ingeschakeld voor het maken en monteren van de 

glasbalustrades.”

Grote stalen trap
“Tevens produceerden en plaatsten wij de grote stalen 

trap met houten treden in het kantoorgedeelte. Al met 

al weer een mooie klus waar ons vakmanschap prima 

tot zijn recht kwam.”

Lage inkweg 4B 
7772 BA Hardenberg 
0611790908

Hengelo • Assink & Schipholt

De vliesgevels aan de buitenzijde zijn 
bekleed met Alucobond beplating.
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Hengelo • Assink & Schipholt

Beveiligingssystemen zijn van cruciaal belang  
Platvoet Beveiligingssystemen BV uit Oldenzaal is gespecialiseerd in levering, montage, service en onderhoud van 

elektrotechnische beveiligingssystemen. Alle disciplines van het bedrijf van directeur Robert Jan Nijhuis en Boudewijn 

Platvoet kwamen ook bij de realisatie van het nieuwe bedrijfspand van Assink & Schipholt in Hengelo prima van pas.

“Als we het hebben over beveiligingssystemen dan is dat bij ons bedrijf heel breed”, vertelt Nijhuis. “Denk bijvoorbeeld 

aan de levering en installatie van beveiligingssystemen, brandmeldsystemen, toegangscontrolesystemen en camera-

observatiesystemen. Voor al dit soort installaties verzorgen wij tevens al het onderhoud en onze klanten kunnen 

gebruikmaken van onze 24-uurs service.”

Het complete plaatje
Assink & Schipholt was voor Platvoet Beveiligingssystemen een nieuwe klant. “Via een installatiebureau dat regelmatig 

gebruik maakt van onze expertise, werden wij bij dit project betrokken. Wij hebben het nieuwe bedrijfspand voorzien 

van een inbraakdetectiesysteem, brandmeldsysteem en toegangscontrolesysteem. Bovendien hebben wij alle 

blusmiddelen geleverd. Om het feilloos functioneren van al deze cruciale systemen voor de toekomst te waarborgen 

heeft men bij ons ook een contract voor onderhoud en service afgesloten. Dus ook hier komen alle facetten van 

dienstverlening weer optimaal tot hun recht.”

Platvoet Beveiligingssystemen B.V.  
Lübeckstraat 12 
7575 EE Oldenzaal 
T +31 (0) 541 - 515790  

Platvoet Opleidingen  
Kleibultweg 6 
7575 BN Oldenzaal  
T +31 (0) 541 - 515790  

• inbraakbeveiliging

• brandbeveiliging

• camerabeveiliging

• toegangscontrole

• blusmiddelen en noodverlichting

• onderhoud & service

•  opleidingen  
(waaronder bhv, vca en nog veel meer)

Alles 
onder 

één dak!
platvoet.com
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Assink & Schipholt • Hengelo

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

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

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

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

Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties

‘De productie-
medewerkers en 

kantoor-
personeel van 

Assink & Schipholt 
zullen zich hier vast 

heel snel thuis 
voelen’ 

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl
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Opdrachtgever
Assink & Schipholt, Hengelo

Architect
AVK Architecten, Goor

Hoofdaannemer
Lowik Bouw, Almelo

E-installateur
Meinders Installaties, Geesteren

Alarm installaties
Platvoet Beveiligingssystemen BV, Oldenzaal

Dak en Wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Staalconstructie
Wichers Metaal BV, Vriezenveen

Trappen en Balustraden
KTT Techniek, Marienberg

Bouwprogramma
Bouwen fabriekshal met kantoor

Bouwperiode
Juli 2021 – juli 2022

Bruto vloeroppervlakte
4.000 m2

Hengelo • Assink & Schipholt

Veiligheid en comfort voor de 
medewerkers staan hoog in het vaandel.
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Pieterpikzonen en Tuinplus • Heerenveen

Nieuwbouw schept ruimte   

Pieterpikzonen en Tuinplus breiden uit in Heerenveen

voor verdere groei   
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Tekst: Astrid Berkhout/Rien Tholenaar 
Foto’s: Remco RuimtebouwIB

Met de uitbreiding van de 
bedrijfsruimte wordt de omvang op 
deze locatie meer dan verdubbeld.

IndustrieBouw september 2022 • 159



Pieterpikzonen is een bedrijf dat al meer 
dan 100 jaar groente-, kruiden- en 
bloemenzaden produceert. 
Dochteronderneming Tuinplus verkoopt 
deze als groothandel in tuinzaden en 
allerlei aanverwante artikelen aan o.a. 
tuincentra en bouwmarkten. “Pieterpik-
zonen heeft een productielocatie in 
Luinjeberd (Friesland)”, vertelt Martijn 
Lucassen, commercieel manager bij Remco 
Ruimtebouw. “Zij komen opslagruimte 
tekort. Tegelijkertijd groeit Tuinplus uit zijn 
jasje op de locatie in Heerenveen. 
Daarmee was de beslissing om uit te brei-
den in Heerenveen snel genomen.

”Bouwen is vooruitzien
Daarvoor klopten ze in september 2020 

Remco Ruimtebouw realiseert in Heerenveen de nieuwbouw van een 
opslag- en productieruimte voor Pieterpikzonen en Tuinplus. Circa tien 
jaar geleden werd het huidige pand van Tuinplus aan de Vulcanus al door 
Remco Ruimtebouw gebouwd. Met de uitbreiding van de bedrijfsruimte 
wordt de omvang op deze locatie meer dan verdubbeld.

Vanwege brandweervoorschriften 
moest de nieuwbouw worden 
opgedeeld in compartimenten.

aan bij Remco Ruimtebouw. “Wij kennen 
het bestaande pand waar tegenaan moest 
worden gebouwd natuurlijk als geen ander. 
Al heel vroeg in het proces hebben we 
grotendeels hetzelfde team dat er destijds 
bij betrokken was, erbij gehaald. 
Gezamenlijk hebben we bekeken in 
hoeverre de aandachtspunten van tien jaar 
geleden op o.a. technisch gebied nu nog 
aan de orde waren. Op die manier kun je 
eventuele hobbels vroegtijdig gladstrijken 
en problemen in een later stadium 
voorkomen.” In februari 2022 is de 
daadwerkelijke bouw gestart.

Vier afzonderlijke hallen
De uitbreiding beslaat 4.265 m². 
“Bouwkundig gezien is het één groot 

gebouw, dat tegen het bestaande pand aan 
is gebouwd. Het gaat om een 
staalconstructie die gedeeltelijk is 
uitgevoerd met betonnen gevelpanelen en 
verder allemaal sandwichpanelen. Van de 
buitenkant bezien is het één geheel. Beide 
panden staan met elkaar in verbinding. 
Vanwege brandweervoorschriften moest 
de nieuwbouw worden opgedeeld in 
compartimenten. Concreet zijn er nu vier 
afzonderlijke hallen. De grootste hal is 
feitelijk een open ruimte met een rij 
kolommen, die gevuld wordt met 
stellingen. Ook twee andere kleinere hallen 
komen hier mee vol te staan.”

Geconditioneerde opslag
“Een van de hallen is geschikt gemaakt 
voor geconditioneerde opslag van de 
zaden. Dat vraagt bouwkundige én 
installatietechnische oplossingen. Voor het 
laatste is de huisinstallateur van 
Pieterpikzonen ingeschakeld. Het eerste 
hebben wij voor onze rekening genomen. 
We hebben ervoor gezorgd dat alles goed 
geïsoleerd is zodat de temperatuur en 
luchtvochtigheid op een constant niveau 
kunnen blijven. Overigens is ook de vloer 
extra versterkt en zijn er rails aangebracht 
aangezien er beweegbare stellingen komen 
te staan.”

Voorbeeldproject
“Gelijktijdig met de uitbreiding is tevens 
het bestaande pand verbouwd. “Gezien 
de te verwachten groei in het aantal 
medewerkers was ook hier behoefte aan 
meer ruimte. We hebben o.a. de kantine, 
toiletten en kleedruimtes aangepakt.” Ten 
tijde van het interview worden de laatste 
puntjes op de i gezet, de oplevering staat 
gepland bij het verschijnen van dit blad. 
“De belangrijkste uitdagingen bij dit project 
zaten in de tijdige levering en de gestegen 
prijzen van materialen, maar gelukkig heeft 
dit niet tot problemen geleid. Verder is 
het project gegaan zoals we graag willen 
dat het gaat, de samenwerking met zowel 
opdrachtgever als alle betrokken onder- en 
nevenaannemers is perfect verlopen.”

Pieterpikzonen en Tuinplus • Heerenveen
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De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl

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

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

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

Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties

www.Lammers.nl

073-5116161
Nieuwkuijk

info@Lammers.nl

Auto’s met  kranen tot en met 165 ton meter / 14.000 m²

 Op- en Overslag Bovenloopkranen / Heftruck / 22 tons Manitou

Veel meer dan alleen 
een transportbedrijf    

Al ruim 90 jaar zorgt Transportbedrijf Gerard 

Lammers ervoor dat goederen, uiteraard met de 

nodige zorgvuldigheid, van A naar B worden vervoerd. 

Sinds 2000 staan broers Hans en Mari aan het roer. 

Remco Ruimtebouw schakelde het familiebedrijf in 

voor de uitbreiding van Pieterpikzonen en Tuinplus in 

Heerenveen.

“Meestal krijgen we van Remco Ruimtebouw een 

telefoontje of een mailtje met de vraag of we op een 

bepaalde datum en tijd ergens kunnen zijn”, vertelt 

Mari Lammers. Het tekent de gemoedelijke 

samenwerking tussen beide ondernemingen. “Voor dit 

project hebben we zorggedragen voor het transport 

van bouwmaterialen en containers met hulpmiddelen, 

evenals de plaatsing van de reclameborden. Redelijk 

standaard maar desondanks is het altijd weer een 

uitdaging om de spullen op de juiste plek te krijgen.”

Groot en klein
Transportbedrijf Gerard Lammers is behoorlijk 

veelzijdig en vervoert niet alleen grote en/of zware 

voorwerpen (“onlangs bijvoorbeeld nog kozijnen van 5 

meter 15 breed, dan moet je heel wat verkeersborden 

en -lichten zien te omzeilen”) maar o.a. ook kwetsbare 

kunst. “Voor een expositie in Oisterwijk hebben we 

kunstwerken uit verschillende delen van Europa en 

zelfs Amerika bij elkaar verzameld. Dat zijn mooie 

projecten.” 

Waarde toevoegen
“We zijn veel meer dan alleen een transportbedrijf en 

doen ons best om toegevoegde waarde te bieden. ‘Nee’ 

is geen optie, we denken actief mee om tot de juiste 

oplossing te komen.”

Heerenveen • Pieterpikzonen en Tuinplus
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Grotendeels hetzelfde team dat ook betrokken was bij de 
bestaande bouw, is voor het project bij elkaar gehaald.

Pieterpikzonen en Tuinplus • Heerenveen
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Dak- en geveltechniek is vaak creatief meedenken    
Voor de uitbreiding van Tuinplus in Heereveen nam hoofdaannemer Remco Ruimtebouw het bedrijf PRO Cladding BV 

in de arm voor het verzorgen van alle dak- en gevelbekleding. “Wij hebben deze samenwerking als erg prettig 

ervaren, zowel in het voortraject als in de bouw- en opleveringsfase. Dit zal zeker een vervolg gaan krijgen”, stelt 

mede-eigenaar Robert Walschots.

Maatwerk in dak- en geveltechniek
PRO Cladding is gespecialiseerd in dak- en geveltechniek in de utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als 

renovatie. “Met onze jarenlange en ruime ervaring weten wij wat de mogelijkheden, normen en wetgeving zijn. 

Daardoor kunnen wij onze opdrachtgevers perfect op maat adviseren. Wij zeggen altijd: ‘Bouwen doe je samen!’ Dat 

brengen wij in de praktijk door onze jarenlange kennis en kunde te delen met onze bouwpartners.” 

Uitbreiding sluit naadloos aan op bestaand bedrijfspand
Bij de uitbreiding van Tuinplus in Heereveen namen de dak- en gevelspecialisten van PRO Cladding BV de complete 

engineering, de levering en de montage van de stalen dak- en gevelbekleding voor hun rekening. “In totaal ging dat 

om een oppervlakte van zo’n 4.250 m2 waarbij de gevels zijn uitgevoerd in sandwichelementen. Alles bij elkaar sluit 

de nieuwbouw heel mooi aan bij het reeds bestaande bedrijfspand.”

Heerenveen • Pieterpikzonen en Tuinplus
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www.staka-dakluiken.nl

 Ҕ Hoge isolatiewaarde: 0,21 W/m2K 

 Ҕ Thermisch gescheiden constructie

 Ҕ KOMO & TÜV certificaat

 Ҕ Binnen 1 minuut een online offerte

TopAccess Dakluiken

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

VARIOGATE®

‘Wij kennen het bestaande pand waar 
tegenaan moest worden gebouwd’

Pieterpikzonen en Tuinplus • Heerenveen
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Opdrachtgever
Tuinplus, Heerenveen

Hoofdaannemer
Remco Ruimtebouw BV, Nieuwkuijk

Adviseur brandveiligheid
DLVD Advies BV, Velddriel

Staalconstructie
Van den Hul Staalbouw, Apeldoorn

Transport en logistiek
Transportbedrijf Gerard Lammers BV, 
Nieuwkuijk

Gevelbekleding
Pro-Cladding BV, Helmond

Trappen en Balustrades
Staka Bouwproducten BV, Oosterhout

Hekwerken en beveiliging terrein
Heras Mobile Fencing en Security BV, Best

Dakbedekking
Primadak Roosendaal BV, Roosendaal

Bouwprogramma
Nieuwbouw Bedrijfspand, opslag en 
productieruimte

Bouwperiode
September 2021 – september 2022

Bruto vloeroppervlakte
4.360 m2

De uitbreiding beslaat 4.265 m².

Heerenveen • Pieterpikzonen en Tuinplus
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Maarsen Groep en HBB Groep richten joint venture 
op voor woningbouwontwikkeling in Amsterdam 

Sloterdijk

TransformatieTransformatie
Naritaweg 12, nu nog een kantoorgebouw, 
zal worden getransformeerd naar een 
woongebouw met ongeveer 160 appar-
tementen. Het gebied rondom station 
Sloterdijk ondergaat een enorme transfor-
matie, waar dit project een bijdrage aan zal 
leveren. De huurwoningen in het middens-
egment en de vrije sector huurwoningen 
- samen 70% - worden afgenomen door
Maarsen Groep Beleggingen. Voor de 30%
sociale huurwoningen wordt een corpo-
ratie gezocht. HBB Groep zal, als ontwik-
kelende bouwer, ook de realisatie op zich
nemen.

SamenwerkenSamenwerken
Monique Maarsen, Algemeen Directeur Monique Maarsen, Algemeen Directeur 
Maarsen Groep: “Wij zijn ontzettend blij Maarsen Groep: “Wij zijn ontzettend blij 
met HBB Groep als partner in dit mooie met HBB Groep als partner in dit mooie 
project. De passie en betrokkenheid van project. De passie en betrokkenheid van 
beide familiebedrijven maakt dat de sa-beide familiebedrijven maakt dat de sa-
menwerking heel vanzelfsprekend voelt.” menwerking heel vanzelfsprekend voelt.” 
Ook Martijn van de Poll, directeur HBB Ook Martijn van de Poll, directeur HBB 
Groep, is blij met de samenwerking. “Als Groep, is blij met de samenwerking. “Als 
ontwikkelende bouwer en ontwikkelende ontwikkelende bouwer en ontwikkelende 
belegger vul je elkaar aan en geef je elkaar belegger vul je elkaar aan en geef je elkaar 
het comfort in bouwcapaciteit enerzijds en het comfort in bouwcapaciteit enerzijds en 
de afname van de woningen anderzijds. de afname van de woningen anderzijds. 
Hard nodig in deze tijd!”Hard nodig in deze tijd!”

Maarsen Groep en HBB Groep
starten een samenwerking met 
de gezamenlijke ontwikkeling van 
Naritaweg 12 in Amsterdam. De 
partijen, beide familiebedrijven, 
vonden elkaar in een soepel proces 
dat leidde tot de contouren van 
de deal. Maarsen Groep kocht 
de locatie afgelopen zomer al 
aan. Op 20 september tekenden 
Maarsen Groep en HBB Groep de 
samenwerkingsovereenkomst voor 
de gezamenlijke ontwikkeling. 
Partijen treden beiden voor een 
gelijk deel toe in de joint venture.

Samenwerkingsovereenkomst

Monique Maarsen, directeur Maarsen 
Groep, en Martijn van de Poll, 
directeur HBB Groep, tekenen de 
samenwerkingsovereenkomst.
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Draka

stand, meteen zien welke soort kabels erin 
zitten. Elk type kabel heeft zijn specifieke 
kleur buis. Daardoor is de kans klein dat hij 
in het magazijn of op de bouw misgrijpt en 
uiteindelijk de verkeerde kabel legt. Met de 
forse uitbreiding van de Profit range naar 
64 combinaties biedt Draka de installateur 
meer keuze in voorbedrade buisproducten. 
Bovendien zijn naast VD en HVD instal-
latiedraad, signaalkabel, brandmeldkabel 
en datakabel ook de Tecsun kabels voor 
PV-installaties beschikbaar als draad-in-
buiscombinatie.

Duurzaam en verantwoordDuurzaam en verantwoord
Behalve efficiëntie en keuzevrijheid staat 

de Profit range ook voor duurzaamheid. 
Door alle combinaties volledig op één 
locatie in Nederland te produceren, zijn er 
minder transportbewegingen nodig (min-
der brandstof en CO2-uitstoot). Duurzaam 
is ook de ruime keuze aan kabellengtes 
(25 meter tot en met 500 meter) voor de 
beschikbare diameters (16 mm, 20 mm 
en 25 mm). Hierdoor kunnen installateurs 
snijverliezen beperken. Verder zijn de Profit 
combinaties tot 300 meter tevens lever-
baar op de herbruikbare, blauwe kunststof 
haspels van Draka. Deze haspels kunnen 
eenvoudig via de Haspel Retour Service van 
Draka en de groothandel teruggestuurd 
worden.

DELFT - Draka maakt het
installeren met voorbedrade buis 
nog makkelijker. Op de eerste 
plaats door haar Profit draad-
in-buiscombinaties voortaan in 
verschillende kleuren te leveren. 
Hierdoor herkent de installateur 
in één oogopslag welke kabel er 
in een buis zit: installatiekabel 
(grijs), signaalkabel (groen), 
brandmeldkabel (roze), datakabel 
(blauw) of solarkabel (bruin). 
Daarnaast verdubbelt Draka haar 
Profit assortiment omdat steeds 
meer installateurs overstappen 
op voorbedrade buisproducten. Er 
zijn al 64 combinaties van dit puur 
Hollandse product uit voorraad 
leverbaar.

De introductie van gekleurde buizen en 

de uitbreiding van het assortiment Profit 

zijn voor Draka logische vervolgstappen 

om installateurs te helpen efficiënter 

te installeren. Nadat Draka in 2021 een 

nieuwe productielijn opende om alle Profit 

draad-in-buiscombinaties volledig in eigen 

beheer te produceren, is de afzet fors 

toegenomen. “Steeds meer installateurs 

ontdekken dat ze met voorbedrade buizen 

efficiënter kunnen werken”, zegt product 

manager Wim de Boer van Draka. “Ze 

kunnen met minder mensen tegelijkertijd 

aan dezelfde installatie werken: in 

plaats van achteraf nog eens met twee 

man draad te trekken, kan nu één man 

de voorbedrade buis leggen.” Door de 

toenemende belangstelling uit de markt is 

voor Draka de tijd nu rijp om haar pakket 

door te ontwikkelen.

BetBetere herkere herkenning en meenning en meerer  
kkeuzeuzeevrijheidvrijheid
Dankzij het gebruik van gekleurde buizen 
kan de installateur voortaan, ook op af-
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Transformatie bankgebouw • Hilversum

De transformatie van het 
voormalige bankgebouw 
is naar verwachting in het 
voorjaar van 2023 gereed.

Grootschalige renovatie in   

Een grote logistieke puzzel

hartje Hilversum   
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: JK Visuals/Mokveld Bouw & OnderhoudIB
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Voorafgaand aan de sloop is het pand geïnventariseerd en gesaneerd op asbest.

Transformatie bankgebouw • Hilversum
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Het is een thuiswedstrijd voor Mokveld Bouw & Onderhoud: de transformatie van het voormalige bankgebouw 
in hartje Hilversum in opdracht van Selexion. Vooral die locatie zorgt voor het nodige logistieke puzzelwerk. “Het 
is een project dat ons op het lijf is geschreven, juist omdat het niet standaard is”, vertelt directeur Ronald Cobben.

Hilversum • Transformatie bankgebouw

Het voormalige bankgebouw wordt sinds 
november 2021 grootschalig door Mokveld 
gerenoveerd en getransformeerd. “Eind 
vorig jaar zijn we gestart met de 
sloopwerkzaamheden. We hebben het 
pand allereerst gestript tot het kale casco”, 
verduidelijkt werkvoorbereider Joost 
Groen. 

Zestien appartementen
In het gerenoveerde pand worden straks 
de begane grond en eerste verdieping 
verhuurd aan ING. Daar bovenop komen 
naast een bestaande verdieping nog twee 
nieuwe verdiepingen met zestien 
appartementen, bestemd voor de verhuur. 
Groen: “Het is een uitdaging om verder te 
werken op een bestaande constructie. De 
oude tekeningen kwamen niet 
helemaal overeen met de werkelijkheid: na 
de sloop werd pas echt goed duidelijk hoe 
het pand was opgebouwd.” Samen met 
H en E Architecten, eveneens uit 
Hilversum, zijn de verschillen in kaart 
gebracht en de probleempunten snel 
opgelost.

Handen ineen slaan
Volgens planning is de transformatie in het 
voorjaar van 2023 gereed. “Echte 
problemen zijn we niet tegengekomen 
dankzij een gedegen voorbereiding samen 
met het hele bouwteam”, vertelt Cobben. 
“Het bouwteam werkt vakkundig en snel 
en kenmerkt zich door heldere 
communicatie. Korte lijnen, daar houden 
wij van. De architect, constructeur, 
opdrachtgevers en onderaannemers slaan 
de handen echt ineen. Die samenwerking 
met elkaar en met de gemeente verloopt 
lekker. Iedereen draagt zijn steentje bij.”

‘De locatie van de bouwplaats, in een 
voetgangersgebied, is een echte uitdaging’
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GEMEENTEHUIS HILVERSUM
Onderhoud raadhuis Hilversum
architect W.M. Dudok

VILLA IN LOOSDRECHT
Nieuwbouw villa

VILLA ARCHITECT G.T. RIETVELD
Restauratie villa ontworpen door architect G.T. Rietveld

BASISSCHOOL DE 7-SPRONG
Verbouwing basisschool

www.mokveldbouw.nl
035-6244051

Dit is zeker geen abc’tje. Dat soort projecten is 

ons op het lijf geschreven.

Just-in-time levering
De ligging van het pand, middenin het 
centrum van Hilversum, maakt het nog 
essentiëler dat er sprake is van goede 
onderlinge afstemming. De werkvoorberei-

der: “De locatie van de bouwplaats, in een 
voetgangersgebied, is een echte uitdaging. 
Dit zorgt voor veel beperkingen wat betreft 
de aan- en afvoer van bouwmaterialen. 
Omdat we te maken hebben met 
winkelend publiek, kan er lang niet altijd 
zwaar transport naar binnen. En op 
zaterdag werken we er niet, dan zijn er 
teveel mensen in de binnenstad. Deze 
beperkingen vragen om een goede 
logistieke voorbereiding en just-in-time 

leveringen. We hebben een opslaghal in 
de buurt gehuurd waar bouwmaterialen 
stand-by staan. En op het haventerrein 
staan de betonnen gevelpanelen al klaar. 
Wanneer de materialen nodig zijn, worden 

ze naar de bouwplaats getransporteerd.”

Engineering installaties
Een andere uitdaging was de engineering 
van de installaties. “Al het leidingwerk 
dat nodig is bij de appartementen, willen 
we immers zo efficiënt mogelijk door het 
pand sluizen. Alle appartementen worden, 
net als de verdiepingen van ING, voorzien 
van warmtepompen. Op het dak liggen 
zonnepanelen en de isolatiewaarden van 

het pand zijn naar de huidige normen 
gebracht.”

Bijzonder werk
Juist al die uitdagingen maken het project 

voor het team van Mokveld zo 
aantrekkelijk. Directeur Cobben: “Dit is 
zeker geen abc’tje. Dat soort projecten is 
ons op het lijf geschreven. Onze 
specialiteit is bijzonder werk. Ons 
familiebedrijf bestaat in 2023 99 jaar. In 
de loop der jaren hebben we een mooi 
netwerk in de regio opgebouwd. 
Vakmanschap en betrouwbaarheid zijn 
sleutelwoorden binnen onze organisatie!”

Transformatie bankgebouw • Hilversum
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Hilversum • Transformatie bankgebouw

Advies over duurzame 
installatietechniek  

Het vakkundige team van installatieadviesbureau 

Exalius BV boog zich met veel plezier over het project 

van het voormalige bankgebouw in Hilversum. 

Eigenaar Xander Mooibroek vertelt over dit 

transformatieproject. “De installaties zijn op maat 

ingepast waarbij rekening is gehouden met een 

maximale ruimtebezetting en een uitstekend comfort.”

Exalius is een installatieadviesbureau met een focus 

op duurzaamheid. “Bij dit project zijn we al in de 

voorbereidingsfase betrokken. Samen met de 

opdrachtgever Selexion hebben we in een vroege fase 

al gekozen voor de toepassing van warmtepompen bij 

de appartementen. Voor de bouwlagen van ING keken 

we welke voorzieningen nodig waren op het gebied 

van installaties. Dit advies is in samenspraak met de 

opdrachtgever en het bouwteam tot stand gekomen.”

Voorlopers
Het team van Exalius stelde de 

bouwbesluitberekeningen op en werkte het 

installatieplan verder uit. “Dat resulteerde in twee 

producten: een set berekeningen waarmee de 

bouwaanvraag kon worden ingediend, en een 

installatieontwerp waarmee de installateur verder kon. 

Hierna zijn we betrokken gebleven om het bouwteam 

te ondersteunen met onze kennis.” 

Juist die specifieke vakkennis maakt Exalius 

onderscheidend. “We zijn voorlopers op het gebied 

van duurzame technieken en dat passen we dagelijks 

toe in het advies over installaties.”

Alle appartementen worden voorzien van warmtepompen.
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Dankzij de soepele samenwerking verloopt de bouw tot nu toe volgens planning.
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IndustrieBouw september 2022 • 174



‘Slopen is omgekeerd 
bouwen’   

Het sloopwerk en de asbestsanering van het 

voormalige bankgebouw in Hilversum, kwam voor 

rekening van de specialisten van Roseboom groep. 

Bedrijfsleider Gerard op ’t Hof en projectleider Henk 

de Kruijff vertellen over de uitdagingen.

De ligging van het project, in het 

voetgangersgebied van het Hilversumse centrum, 

maakte deze klus ‘anders dan anders’, vertelt De Kruijff. 

“De beperkte ruimte vroeg van ons om andere 

slooptechnieken te gebruiken dan gebruikelijk. Slopen 

is in die zin meer omgekeerd bouwen: we zijn het 

gebouw met voorzichtigheid gaan strippen en 

demonteren. Ook hebben we materialen en 

bouwdelen af moeten hijsen.”

Asbestsanering
Voorafgaand aan de sloop is het pand 

geïnventariseerd en gesaneerd op asbest. “Net als voor 

sloopwerkzaamheden zijn we ook gecertificeerd voor 

asbestsanering. Onze mensen konden dus zelf volgens 

de huidige wet- en regelgeving de sanering uitvoeren”, 

licht Op ’t Hof toe.

Logistieke puzzel
Tot slot zaagde Roseboom groep de sparingen in de 

bestaande vloeren voor de nieuwe trappenhuizen en 

staalconstructie, waarna de aannemer verder kon met 

de geplande werkzaamheden. Op ’t Hof: “We hadden 

al in de voorbereiding veel afstemming met Mokveld 

Bouw & Onderhoud, voornamelijk ook vanwege de 

ligging van dit pand. Samen hebben we de logistieke 

puzzel opgelost. Gelukkig kunnen wij bogen op ruim 

75 jaar ervaring, ook op het gebied van 

binnenstedelijk sloopwerk.”

Hilversum • Transformatie bankgebouw

Sloop | Saneren | Transport

roseboom-groep.nl

Infra | Energie | Engineering

Opdrachtgever
Selexion Group BV, Huizen

Architect
H&E Architecten BV, Hilversum

Installatie adviseur
Exalius, Hilversum

Hoofdaannemer
Mokveld Bouw & Onderhoud BV, Hilversum

Installatie
Breman Installatietechniek BV, Kampen

Sloopwerkzaamheden
Roseboom Groep BV, Ede

Bouwperiode
November 2021 – voorjaar 2023
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Jungheinrich 
EKS 412s.
Snelste verticale  
orderpicktruck  
met hoogste 
orderverzamel-
hoogte.

Meer informatie:

www.jungheinrich.nl/eks412s

De Jungheinrich EKS 412s is de snelste verticale orderpicktruck 

op de markt. Ten opzichte van het marktgemiddelde bedraagt 

de winst zelfs minimaal 35%. De technische innovaties, het 

ergonomische comfort en een breed scala aan hulpsystemen 

zorgen ervoor dat medewerkers zich 100% kunnen concentreren 

op hun kerntaken. 

Picken op meer dan 14 meter!

jungheinrich.nl/li-ion
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TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK       WWW.REMCO.NL

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

SYSTEEMBOUW
IN STAAL

UW BOUWPARTNER IN BINNEN- ÉN BUITENLAND!
Bouwplannen? Met het bouwsysteem van Remco Ruimtebouw bent u verzekerd van een 
hoogwaardige kwaliteit en een snelle bouwtijd!

Een distributiecentrum van 20.000 m² in Vianen, een megastore op Aruba, een kantoor met 
coffee experience center in Zwijndrecht… Met meer dan 5.000 panden ‘op de teller’ hebben we 
de meest uiteenlopende bedrijfspanden opgeleverd. In Nederland, maar ook ver daarbuiten. 
Elk project een eigen verhaal, maar allemaal met hetzelfde ingrediënt: staal.

     Systeembouw

     Turn-key

     Nationaal en internationaal

(0)88 004 93 00



WIJ ZIJN 
VOORUITDENKERS.

WE GET IT RIGHT, 
THE FIRST TIME. PYROCK.

Brandbeveiliging

Vleugelboot 22
3991 CL Houten

T  088 - 9966 888
E  info@pyrock.nl www.pyrock.nl

En dat is belangrijk, want een brand is zo ontstaan. 
Maar zo geblust? Dat is een ander verhaal.

Daarom denken wij vooruit, want wij willen dat jouw 
projecten snel en effi ciënt brandveilig gemaakt 
worden én blijven. Alles rondom brandveiligheid, 
door één partij verzorgd. Klinkt als een illusie? 
Bij Pyrock is het werkelijkheid.

Wat de vraag ook is, wij krijgen het voor elkaar.




