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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? 





Beste lezers,

Veel projecten worden tegenwoordig via een aanbesteding aan de man 
gebracht. Op zich prima natuurlijk maar sommige projecten gedijen beter 
bij bijvoorbeeld een Design and Build contract, waarbij de aannemer 
verantwoordelijk is voor zowel de bouw als het ontwerp van het 
betreffende project. Deze werkwijze heeft veel voordelen, o.a. voor de 
kostenbeheersing en de planning van het geheel. 

Bij de bouw van een nieuw logistiek centrum in Kerkrade werd dan ook 
heel bewust gekozen voor een dergelijk Design and Build contract. Het 
moest namelijk geheel custom made opgeleverd worden, aangepast aan 
de wensen van huurder Ranpak, een producent van duurzame verpakking-
soplossingen.

Uiteraard zijn er nog meer projecten die we graag bij je onder de aandacht 
brengen. Zoals het nieuwe regiokantoor van Alliander in het havengebied 
Sloterdijk III in Amsterdam. Dit is in meerdere opzichten een bijzonder 
project. Niet eerder werd de constructie van een acht verdiepingen tellend 
gebouw volledig uit hout opgetrokken. Door het compacte en flexibele 
ontwerp is het energieneutrale gebouw bovendien toekomstbestendig.

En wat te denken van het Nijmeegse Museum Kam. Het onderging een 
ingrijpende restauratie en verbouwing en voldoet daarmee weer aan alle 
wensen en eisen van deze tijd. Ook de nieuwe huisvesting voor de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en visrestaurant 
Simonis aan het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen is 
noemenswaardig. Een project met een aantal interessante bouwkundige 
uitdagingen.

Veel leesplezier toegewenst!

Industriebouw

Cock Penning

Voorwoord

RhijnArt Keukens
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Bedrijfspand de ToekomstGroep • Haarlemmerliede

In de nieuwbouw 
komen letterlijk vijf 
samenwerkende disciplines 
onder één dak.

ToekomstGroep realiseert 
met eigen nieuwbouw  

ideaal visitekaartje  
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Tekst: Frank Thooft 
Foto’s: Vijlbrief-Fotografie IB
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Momenteel wordt de laatste hand gelegd 
aan hun eigen nieuwbouw in de Haarlem-
merliede, waarbij deze vijf disciplines 
vanzelfsprekend zeer nadrukkelijk toege-
past worden. Algemeen directeur Frank 
Gijzen: “Het gebouw wordt echt het 
visitekaartje voor onze opdrachtgevers. 
Hier laten we zien wat we kunnen, waar 
we onze sporen in verdiend hebben en wat 
de meerwaarde van het samenbrengen 
van deze disciplines voor een bouwproces 
oplevert.”

Volgens planning
Het bouwproces van de eigen nieuwbouw 
verliep zoals verwacht vlekkeloos, vertelt 

Vijf samenwerkende disciplines onder één dak, dat kenmerkt de ToekomstGroep. Bouw, glas, service, schilders 
en techniek vormen de vijf onderscheidende specialismen die de 300 vaklui van de ToekomstGroep in hechte 
samenwerking voor hun opdrachtgevers beschikbaar hebben.

Bedrijfspand de ToekomstGroep • Haarlemmerliede

Gijzen verder. “Net als alle opdrachten die 
we voor onze opdrachtgevers uitvoeren. 
We bestaan als bedrijf al sinds de vroege 
jaren zestig en onze mensen zijn door die 
hechte basis zo goed op elkaar ingespeeld 
dat elke opdracht vlot en volgens planning 
verloopt.”

Duurzaam
Het gebouw wordt een markante 
verschijning waarbij op een strakke wijze 
veel glas en staal is toegepast, wat de 
transparantie van het bedrijf goed 
weergeeft. De industriële look van glas 
en staal wordt subtiel afgewisseld met de 
houten gevelbeplating die op de vliesgevel 

is gemonteerd. Gijzen: “Dat is weer een 
perfecte weergave van de duurzaamheid 
die bij de ToekomstGroep hoog in het 
vaandel staat.” En wie een drone boven 
het dak zou laten vliegen, ziet op de twee 
daken een CO2-vriendelijke daktuin, 
afgewisseld met zonnepanelen en de 
warmtekrachtinstallaties. Een ideaalplaatje, 
aldus Gijzen.

Hoge isolatiewaardes
Het dak is zeer goed geïsoleerd. Alleen de 
dakplaten zelf al zijn 400 mm dik, en 
daaronder is ook nog eens een isolatie-
pakket van 300 mm bevestigd. Het dak 
heeft een isolatiewaarde van 6. De wanden 
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Haarlemmerliede • Bedrijfspand de ToekomstGroep

Op de twee daken komt een CO2-
vriendelijke daktuin.

hebben een isolatiewaarde van 4.7. Het 
dak heeft een overspanning van 15 meter, 
een gewaagd stukje techniek maar door 
de solide berekeningen is dat een degelijke 
constructie geworden.

Aardwarmte
“We hebben vanzelfsprekend geen 
gasaansluiting, maar maken volledig 
gebruik van aardwarmte. Doordat we de 
techniek daarvoor slim hebben ingeregeld 
blijft de aardbron in balans. We kunnen 
met de warmte c.q. koelte onze vloeren 
zowel verwarmen in de winter als koelen 
in de zomer. Daarnaast wekken we veel 
energie zelf op via de zonnepanelen. Daar 
kunnen we ook nog eens zestien laadpalen 
voor elektrische auto’s mee voorzien van 
stroom. We hebben een 250 kWh aanslui-
ting.”

Bouwklaar
De gehele benedenverdieping van 1.500 
m² is bestemd voor de magazijnen en 
werkplaatsen van de vijf disciplines bouw, 
glas, schilders, service en techniek. Daar-
bovenop prijkt de eerste verdieping die 
eveneens met 1.500 m² alle kantoren en 
vergaderfaciliteiten voor de werknemers 
herbergt. Gijzen: “We zijn eind november 
bouwklaar: begin januari 2023 kunnen we 
er intrekken.”

Er is gekozen voor warmtekrachtinstallaties.
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0227-513000
info@me-2.nl

Overleek 4
1671 GD MedemblikME-2 Architecten BNA

Bedrijfspand de ToekomstGroep • Haarlemmerliede

De gehele benedenverdieping is bestemd voor de magazijnen en werkplaatsen.

IndustrieBouw oktober 2022 • 10



ME-2 Architecten verzorgt het ontwerp
ME-2 Architecten tekent voor het ontwerp van het nieuwe bedrijfspand. “Op basis van het door de 

opdrachtgever aangeleverde programma van eisen zijn partijen in overleg gegaan over de mogelijkheden 

binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan laat echter een behoorlijk groter bouwvlak zien dan is 

gewenst in het beeldkwaliteitsplan. De opdrachtgever wil maximaal gebruik maken van het toegestane 

bebouwingspercentage voor het invullen van de begane grond.”

“Naar aanleiding van de verschillen in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hebben we de hoofdmassa 

van het gebouw binnen het in het beeldkwaliteitsplan aangegeven ‘functieaanduiding kantoor’ gepositioneerd 

en een uitbouw met een hoogte van één bouwlaag buiten deze functieaanduiding laten vallen. Hierdoor kan 

het benodigde vloeroppervlak worden gerealiseerd op de begane grond en blijft er voldoende vloeroppervlak 

op de verdieping ter beschikking.

De gevel van de uitbouw wordt afgewerkt met verduurzaamde houten delen in een verticale geleding met 

verschillende breedtes en diktes. Het dak wordt voorzien van een daktuin met overhangende beplanting 

waardoor een ‘groene’ uitstraling ontstaat en de duurzaamheidsambitie van het gebied wordt versterkt (samen 

met zonnepanelen, hoge gevelisolatie en aardwarmte). Door het hoofdgebouw in de rooilijn te plaatsen en 

aanbouw er juist doorheen te laten steken wordt zicht op de achterliggende verouderde zoutopslag 

belemmerd. Hierdoor ontstaat de zichtlijn in het verlengde van de Liebrugweg op het achterliggende land, 

zoals oorspronkelijk vanuit het beeldkwaliteitsplan is bedoeld.

Haarlemmerliede • Bedrijfspand de ToekomstGroep

De groene erfafscheiding aan 

de parkzijde ter plaatse van de 

achtergevel geeft het gewenste 

decor voor het verderop en lager 

gelegen monumentale fort, 

onderdeel van de stelling van 

Amsterdam.

Omwille van de veiligheid is er 

op de kavel een in- en uitrit 

opgenomen, waardoor 

voertuigen rond het gebouw 

kunnen rijden. Met behulp van bewegwijzering geeft dit een duidelijke routing in de doodlopende straat en 

wordt onnodig manoeuvreren voor voertuigen voorkomen en gevaarlijke verkeerssituaties gemeden.

Ter plaatse van het entreegebied hebben we een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd voor bezoekers. De 

overige benodigde parkeerplaatsen zijn gesitueerd uit het zicht rondom het gebouw. De rijbaan om het pand 

heeft voldoende ruimte voor het manoeuvreren met een vrachtwagen. Dit zal overigens in het dagelijks 

gebruik niet voorkomen, omdat het lossen en laden met kleinere voertuigen gebeurt.”
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T 0318 46 15 51 | E info@hardeman-vanharten.nl

www.hardeman-vanharten.nl

UTILITEITSBOUW

AGRIBOUW

RENOVATIE

dé specialisten
 in dak- en wa

ndbeplating

Nadat wij een aantal projecten in opdracht van 
ToekomstGroep hebben uitgevoerd, zijn wij 
dit keer aan de gang geweest in Halfweg voor 
een nieuwe vestiging van ToekomstGroep zelf. 
Wij hebben dit pand voorzien van 1.300 m2 
sandwichpanelen, 300 m2 golfprofielplaten en 
200 m2 composiet kaders.

Nieuwbouw bedrijfspand

ToekomstGroep 
te Haarlemmerliede

Volg ons
ook via  LFX

Bedrijfspand de ToekomstGroep • Haarlemmerliede

Aluminium 
vliesgevel en kozijnen 

voor nieuwbouw 
ToekomstGroep   

 

De opvallende aluminium vliesgevels die het nieuwe 

bedrijfspand van de ToekomstGroep in 

Haarlemmerliede sieren, zijn geleverd en 

gemonteerd door Akuflex uit Hoorn.

Marco Bakker, verantwoordelijk voor de verkoop bij 

Akuflex: “Het betreft in totaal circa 470 m² gevel 

uitgevoerd in circulaire profielsystemen van Kawneer. 

Beglaasd met zeer goed isolerende Triple beglazing. “

Samenwerking
“We werken al langere tijd voor de ToekomstGroep. 

Voor deze opdracht  zijn we er in het voortraject al 

bijgehaald. Zo hebben wij onze kennis kunnen delen 

en zijn we samen met ToekomstGroep tot de beste 

geveloplossing gekomen. Wij hebben de engineering 

verzorgd, en voor dit project is het in BIM uitgewerkt, 

zodat je de faalkosten kunt minimaliseren. Dat werkt 

snel en efficiënt.”

Spraakmakende projecten
Akuflex bestaat al sinds de jaren zeventig van de 

vorige eeuw en heeft vele spraakmakende projecten 

op haar naam staan, zoals het Oogcentrum in 

Heerhugowaard en het nieuwe dealerbedrijfspand 

van Van Mossel in Purmerend. Er werken circa veertig 

professionals.

Kernweg 18/20, 1627 LH Hoorn  Tel. 0229 217 913
www.akuflex.nl

Gespecialiseerd in integrale oplossingen.

‘Het betreft in totaal circa 

470 m2 gevel’

‘We wekken zelf 
veel energie op via 
de zonnepanelen’
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Haarlemmerliede • Bedrijfspand de ToekomstGroep

De industriële look van glas en staal wordt afgewisseld met 
de houten gevelbeplating die op de vliesgevel is gemonteerd.
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Bedrijfspand de ToekomstGroep • Haarlemmerliede
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Haarlemmerliede • Bedrijfspand de ToekomstGroep

De ToekomstGroep laat 
met hun eigen nieuwbouw 
zien wat ze kunnen.
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  Vast, bedienbaar, beloopbaar, brandwerend

  Volledig prefab

  Meer dan 900 maten

Hoogveld 14, Cuijk | www.vlakkelichtkoepel.nl

Stijlvolle daklichten en lichtstraten 
voor woning en project

Bedrijfspand de ToekomstGroep • Haarlemmerliede

Er is volop natuurlijke lichtinval.

IndustrieBouw oktober 2022 • 16



Haarlemmerliede • Bedrijfspand de ToekomstGroep

Zeer strak design 
lichtstraat   

 

Het nieuwe bedrijfspand dat de ToekomstGroep in 

Haarlemmerliede laat bouwen heeft een opvallend 

grote lichtstraat van Triple HR+++ vlakglas van maar 

liefst 1.20 x 3.80 m, in een zeer strak design. Het is 

geleverd door specialist Vlakkelichtkoepel uit Cuijk.

Eigenaar Max Barenbrug: “Wij leveren meer dan 900 

verschillende maten vlakkelichtkoepels in Nederland, 

België en Duitsland. Die worden toegepast op platte 

daken en licht hellende daken, tot 20 graden 

hellingshoek. We bieden daarbij veel keuze in de 

uitvoeringen; brandwerend, beloopbaar, vast of te 

openen en dat in diverse glasmogelijkheden. Doordat 

al onze producten prefab worden geleverd zijn er 

geen luchtlekverliezen bij de aansluitingen of kans op 

montagefouten.”

Verduurzaming
“Ook leveren we in het kader van verduurzaming 

oplossingen waarbij bestaande bolle kunststof 

lichtkoepels eenvoudig vervangen kunnen worden 

door een duurzaam bovendeel.”

Strakke afwerking
“We werken vaker samen met de ToekomstGroep, 

vandaar dat we ook deze opdracht voor hun eigen 

nieuwbouw kregen. De geleverde lichtstraat is 

uitstekend geïsoleerd en heeft door de strakke, 

minimalistische afwerking een moderne uitstraling 

dat bijzonder goed past bij het nieuwe onderkomen.” 

Vlakkelichtkoepel is opgericht in 2010 en heeft 35 

vakmensen aan het werk in de fabriek in Cuijk.
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Veel ruimte om te 
werken   

Van der Gragt Afbouw uit Wervershoof is het bedrijf 

dat alle binnenwanden en alle plafonds van de 

nieuwbouw van de Toekomst Groep heeft gemonteerd. 

Kees van der Gragt: “Ik ken Frank Gijzen al circa 35 

jaar en we werken regelmatig voor hem. Toen hij mij 

vroeg om de afbouw van het nieuwe pand te doen 

waren we daar snel uit.”

Het betreft 2.300 m² wanden en 1.400 m² plafonds 

die door Van der Gragt Afbouw zijn gemonteerd. Er 

is gekozen voor LaDura premium stootvaste, vezel 

versterkte gipsplaat. Plafonds zijn uitgevoerd in Owa 

Construct met Owa Sinfonia inlegplaten. 

Twaalfweken
“Mike van der Gragt begeleidde het werk en voerde 

het met enkele collega’s uit. Het pand is ruim opgezet 

en we hadden alle ruimte om het werk in een 

bouwtijd van twaalf weken uit te voeren.”

0653907090
www.vandergragtafbouw.nl

Zuiddijk 386 • 1505 HE  Zaandam
bennink@benninkbv.nl • 020-6301122

Verwarming • Luchtbehandeling • Airconditioning
Duurzaam • Sanitair • Service & Onderhoud

Een gesloten 
bodemenergiesysteem 

aangesloten op 
warmtepompen 

In het nieuwe bedrijfspand van de ToekomstGroep in 

Halfweg is een gesloten bodemenergiesysteem 

geïnstalleerd door Bennink Klimaattechniek. 

Giel Borgman, werkorganisator bij Bennink 

Klimaattechniek: “Het is een geavanceerd systeem met 

warmtepompen waarbij van te voren 16 

bodemlussen zijn geboord. Hiermee kun je in de 

winter door de constante bodemtemperatuur het 

warme water naar boven halen en het koude water 

laden, en in de zomer het gebouw koelen met koud 

water en het warme water laden. De lussen zijn op 

een zekere afstand van elkaar geboord zodat deze 

elkaar niet beïnvloeden. Er zijn kokers (casings) om 

de lussen gecreëerd die met zand zijn gevuld. Middels 

de vloerverdelers, de luchtbehandeling en een aantal 

fancoil-units kunnen we het pand op een 

basistemperatuur houden (winter en zomer). 

Mochten de gebruikers de temperatuur willen 

aanpassen dan kan dat in elke ruimte apart worden 

bediend en geregeld.”

Bedrijfspand de ToekomstGroep • Haarlemmerliede

‘Het betreft 2.300 m2 wanden 

en 1.400 m2 plafonds’
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Haarlemmerliede • Bedrijfspand de ToekomstGroep

Opdrachtgever
ToekomstGroep BV, 
Haarlemmerliede

Projectontwikkelaar
Schiphol Area Development 
Company, Schiphol

Architect
ME-2 Architecten BV, Medemblik

Hoofdaannemer
ToekomstGroep BV, 
Haarlemmerliede

Grondwerkzaamheden
De Bie Grond, Water-en Wegen-
bouw BV, Kaatsheuvel

Gevelbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Daklichten & lichtstraat 
Vlakkelichtkoepel-Heruvent, Cuijk

Afbouw
Van der Gragt Afbouw, 
Wervershoof

Aluminium gevelelementen 
Akuflex BV, Hoorn

Installateur
Bennink Klimaattechniek, Zaandam

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand/kantoor t.b.v. 
ToekomstGroep

Bouwjaar
2021 – 2022

Bruto vloeroppervlakte
1.500 m2

Het dak heeft een isolatiewaarde van 6.
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Bedrijfspand Verdegro • Etten-Leur

Om verdere groei te kunnen 
realiseren heeft Verdegro 
behoefte aan 2.400 m² 
extra vloeroppervlakte.

Meer ruimte voor nog meer    

Creatieve verbinding oud en nieuw

baanbrekende veiligheidssystemen   

IndustrieBouw oktober 2022 • 20



Tekst: Ton van de Laar/Alet Roesink 
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Verdegro BV, dat in 2003 opgericht is, is 
onderdeel van de Verdegro Group en sinds 
2008 gevestigd in Etten-Leur. Het 
internationale bedrijf ontwerpt, produceert 
en levert verkeersveiligheidssystemen, 
impact absorberende systemen en led 
displays en is inmiddels één van de 
grootste op dit vlak in Europa. In de loop 
der jaren is het aantal innovatieve produc-
ten uitgegroeid tot een indrukwekkend 
assortiment, wat heeft geleid tot baanbre-
kende innovaties in traffic engineering. 

Naast de nieuwbouw in 2017 realiseert Bouwbedrijf Gelens BV uit Etten-Leur voor Verdegro BV opnieuw de 
uitbreiding. De opdracht luidde: meer productieruimte en verbinding met het bestaande bedrijfspand middels een 
loopbrug.

Bedrijfspand Verdegro • Etten-Leur

‘De klant staat bij ons altijd voorop en 
onze kwaliteit is hoog’

Traditionele ambachten
Om verdere groei te kunnen realiseren 
heeft Verdegro behoefte aan 2.400 m² 
extra vloeroppervlakte aan de Munniken-
heiweg 59. Het betreft een uitbreiding van 
de productieruimte, die gekoppeld moest 

worden aan de bestaande bouw. Voor 
Bouwbedrijf Gelens BV is het geen 
onbekend terrein. In 2017 realiseerde zij 
ook al de uitbreiding aan het pand van 
Verdegro BV. Aan het woord is projectleider 
Herwin van Veltom: “Bouwbedrijf Gelens is 

De nieuwe hal bevat aan het begin en het eind van het pand een luchtboog.
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Etten-Leur • Bedrijfspand Verdegro

een traditionele bouwer, met traditionele 
ambachten zoals timmerlui, tegelzetters 
en stukadoors onder ons dak. Wij zijn 
thuis in utilitaire bouw en luxe villabouw. 
Hoe cliché ook, de klant staat bij ons altijd 
voorop en onze kwaliteit is hoog. Dat kan 
Verdegro inmiddels beamen.”

Architectonische eyecatcher
“Voor het onderhavige project geldt dat er 
een nieuwe productiehal gerealiseerd moet 
worden die in verbinding gebracht wordt 
met de bestaande. Behalve de 
productiehal komt er nog een klein aantal 
ruimtes die ingericht kunnen worden 
als opslag en werkplaats. Ook worden 
in het nieuwe gedeelte nog een kantine 
en enkele sanitaire ruimtes gerealiseerd. 
De nieuwbouw wordt met de bestaande 
bouw gekoppeld door middel van een 
bovengrondse stalen loopbrug met glazen 
gevelbekleding. Die vormt ook meteen de 
enige overdekte verbinding tussen de twee 
panden. Verder bevat de nieuwe hal aan 
het begin en het eind van het pand een 
luchtboog, wat het geheel een 
architectonische meerwaarde geeft.”

Werken op de erfgrens
“Ons bedrijf is verantwoordelijk voor het 
bouwkundige en werktuigbouwkundige 
deel. De infrastructuur en het grondwerk 
rondom het pand, de terreinverharding, 
het hekwerk, elektrotechnische 
installaties en spuitcabine worden 
uitgevoerd in opdracht van Verdegro zelf. 
Een bijzondere bijkomstigheid was de 
beperkte ruimte aan de zijkant van het 
pand. Daardoor moesten we op de 
erfgrens werken en diverse 
werkzaamheden vanuit het perceel van 
Karwei uitvoeren. Dat vereiste een 
bepaalde brandwerendheid van de gevel 
en de staalconstructie. Al met al vergde 
het project een goede communicatie, niet 
in de laatste plaats vanwege prijsschom-
melingen en een tekort aan materialen en 
mensen. Hoewel de planning iets uitgelo-
pen is, kunnen we toch binnen afzienbare 
tijd opleveren. De nieuwe productiehal is al 
gedeeltelijk in gebruik en belooft nog meer 
baanbrekende innovaties.”

Er komt tevens een klein aantal ruimtes 
die ingericht kunnen worden als opslag 
en werkplaats.
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‘De uitdaging zat in de 
details’   

 

Bij Thermal delen we allemaal een liefde voor 

aluminium geveltechniek. Door van A tot Z mee te 

denken transformeren we een kwaliteitsprofiel-

systeem naar een hoogstaand, gemonteerd 

gevelelement. Dit brengt niet alleen een duurzame 

oplossing, wij zorgen er ook voor dat deze voldoet aan 

alle wensen omtrent uiterlijk en veiligheidseisen. 

Zo ook voor het bedrijfspand van Verdegro, waar 

Thermal in opdracht van bouwbedrijf Gelens de 

aluminium puien verzorgd heeft. Enkele van de 

kozijnen zijn brandwerend uitgevoerd, andere puien 

verdieping overstijgend met een hoogte van 4,5 meter. 

De uitdaging voor ons zat ‘m dus niet in de omvang 

van het project, maar des te meer in de details.

Dé aluminium gevelspecialist
Inmiddels produceert Thermal al meer dan 45 jaar 

aluminium ramen, deuren, schuifpuien, vouwwanden 

en vliesgevels voor verschillende projecten binnen de 

utiliteits- en woningbouw, herbestemmingen en 

andere specials. Thermal is dé aluminium 

gevelspecialist dankzij veel ervaring en een 

uitmuntende reputatie van betrouwbaarheid bij zijn 

partners.

 Aluminium ramen, deuren en gevels.

Thermal.nl - 0165 56 88 50

Bedrijfspand Verdegro • Etten-Leur

Een bijzondere bijkomstigheid tijdens de bouw was de 
beperkte ruimte aan de zijkant van het pand.
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De Rooij-Snoeren-Combinatie B.V.
SYSTEEMBOUW - DAK - EN GEVELBEPLATING

De Rooij-Snoeren-Combinatie B.V.

www.rsc-bv.nl

Dumebo DWS

Forellenweg 3 • 4941 SJ Raamsdonksveer

Telefoon 0162 520 254

E-mail  info@rsc-bv.nl

EQUITONE gevelbekleding verbindt bestaand en 
nieuw 

Het in Raamsdonksveer gevestigde De Rooij Snoeren Combinatie BV ontstond in 1989 door het samengaan van het 

beplatingsbedrijf van Jos Snoeren met het montagebedrijf van Henk de Rooij. RSC, zoals het bedrijf zichzelf kortweg 

noemt, leverde en monteerde voor de uitbreiding van het bedrijfspand van Verdegro de stalen gevel- en 

dakbeplating, alsook een voorzetgevel van EQUITONE panelen, een architectonische beplating uit vezelbeton.

Dat laatste was volgens de huidige directeur-eigenaar Arend-Jan Kant het meest bijzondere aan de opdracht. “Je 

ziet niet heel vaak dat er voor een gevel nog een schijngevel geplaatst wordt”, zegt hij. “Die voorzetgevel van in 

totaal tweehonderdtachtig vierkante meter vormt de aansluiting tussen de bestaande bouw en de uitbreiding”. RSC 

leverde en monteerde daarnaast ruim 2.000 m2 stalen 135R/930 dakplaten en 1.900 m2 gevelbeplating. “Een 

samengestelde beplating”, legt Kant uit, “van binnendozen, twintig centimeter isolatie en buitenplaten. Die 

buitenbeplating hebben we geleverd in twee kleuren, zilver metallic en antraciet. Zoals doorgaans het geval is h

ebben we alle beplating zelf uitgetekend, inclusief het zetwerk, en ook gemonteerd. Het was een mooie opdracht 

voor ons. Een flinke klus, maar behoudens de voorzetgevel zonder veel uitzonderlijke details. Het werk is dan ook 

prima verlopen”.
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De nieuwbouw wordt met de bestaande bouw gekoppeld door middel van een bovengrondse stalen loopbrug.
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ALVISTA B.V. | Tielsestraat 33 | 6675 AA Valburg  
T: 085 - 015 0077 | E: info@alvista.nl | www.alvista.nl

Fraaie glazen bekleding

Een stalen loopbrug verbindt het huidige bedrijfspand 

van Verdegro met de nieuwe aanbouw. Om deze een 

fraai aangezicht te geven, is de expertise van Alvista uit 

Zevenbergen ingeschakeld. 

Alvista is al meer dan twintig jaar dé specialist in 

veiligheidsglas, met name ten behoeve van hardglazen 

deuren en puien, en is inmiddels uitgegroeid tot een 

gerenommeerd bedrijf met een gedegen kennis op het 

gebied van gehard en gelaagd glas met alle mogelijke 

toepassingen die met dit mooie product te bedenken zijn.

 

Bekleed met glas
“Wij hebben als het ware de loopbrug met glas bekleed. 

Een opdracht als deze begint bij ons bij engineering, 

waarna we het tekenwerk realiseren en zorgdragen voor 

de gehele uitvoering. De bekleding is uitgevoerd in 55 m² 

veiligheidsglas van 20 mm dik en aansluitende profielen. 

Daarmee vormt het een moderne verbinding tussen de twee 

gebouwen.” 

Bijzondere glasconstructies
“Een opdracht als deze komt niet vaak voor en is 

ons daardoor op het lijf geschreven. Wij zoeken bij 

voorkeur het moeilijkere op, de nichemarkten. Ook voor 

bijzondere glasconstructies in hard- en/of gelaagd glas en 

brandwerend glas en voor entreesystemen van dormakaba, 

zoals automatische schuifdeuren en draaideurautomaten, 

bent u bij ons aan het juiste adres”, aldus oprichter en 

directeur Arno Al.
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Dilataties en 
kitwerk in korte tijd 

aangebracht  
 

Voor het Tilburgse bedrijf Arluca Kitvoegafdichting BV 

was de uitbreiding van Verdegro een kleine klus. 

Operationeel manager Tim Lucassen kan er kort over 

zijn: “We hebben er de dilataties in de prefab 

betonnen borstwering aangebracht en het kitwerk 

verzorgd voor het sanitair, de vensterbanken en de 

vloer-plint aansluitingen. Een prima project voor een 

prima opdrachtgever, alleen wel beperkt van omvang. 

Hier waren we in twee dagen klaar.”

Plezier en toewijding
“Maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met De Bankier, 

een luxe woontoren met koop- en huurappartementen 

in het centrum van Tilburg. Daar zijn we een half jaar 

lang met twee of drie man bezig. We nemen zowel 

grote als kleine projecten aan, voor aannemers, 

woningbouwcorporaties en particulieren. De 

uitbreiding van Verdegro was dus een van de kleinere 

projecten, maar die doen we met evenveel plezier en 

toewijding als de grote opdrachten.”

Arluca Kitvoegafdichting BV
Jules Verneweg 13
5015 DB Tilburg
Tel: 013-5453982
info@arlucakitvoegafdichting.nl

Strak, vlak en 
waterpas   

 

Omdat de nieuwe aanbouw van Verdegro alleen 

via een luchtbrug verbonden is met het bestaande 

bedrijfspand, diende een aantal ruimtes ook in het 

nieuwe deel te worden gerealiseerd. Zo ook de 

toiletruimtes. Stukadoorsbedrijf Van Gastel uit Breda 

verzorgde het stucwerk ervan en leverde het werk 

tegelklaar op.

Directeur Patrick van Gastel vertelt: “Onze bijdrage aan 

deze nieuwbouw is maar relatief klein. Het betreft 16 

m² stucwerk, waarbij we eerst de wanden in de 

voorstrijk gezet hebben en de hoekjes geplaatst 

hebben. 

Dé aluminium gevelspecialist
Bouwbedrijf Gelens weet ons inmiddels sinds 

anderhalf jaar te vinden voor dit type kleine, maar ook 

voor grotere opdrachten. Zij vertrouwen op onze 

kwaliteit, want zelfs voor de kleinste schakel in het 

geheel is de planning van wezenlijk belang. Wij 

kunnen van onze jongens op aan. Dat blijkt ook hier 

weer. Binnen een dag waren de wanden strak, vlak en 

waterpas. Dat blijf je zien!”
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Sommige puien zijn verdieping overstijgend uitgevoerd met een hoogte van 4,5 meter.
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De nieuwe productiehal.
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Opdrachtgever
Verdegro BV, Etten-Leur

Architect/constructeur
GJM Bouwadviseurs, Bergen op Zoom

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Gelens, Etten-Leur

Installateur
Install 21 BV, Rucphen

Staalconstructie
Buchinhoren BV, Hoge Zwaluwe

Stucwerkzaamheden
Stukadoorsbedrijf Van Gastel, Breda

Aluminium gevels
Thermal 2 BV, Roosendaal

Veiligheidsglas
Alvista, Zevenbergen

Dak-en gevelbeplating
De Rooij-Snoeren-Combinatie BV, 
Raamsdonksveer

Kitwerkzaamheden
Arluca Kitvoegafdichting, Tilburg

Bouwprogramma
Bouwen/uitbreiden bedrijfspand t.b.v. Verdegro

Bouwjaar
2022

Bruto vloeroppervlakte
2.400 m2

Etten-Leur • Bedrijfspand Verdegro
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Nieuwbouw Alliander is next 
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Tekst: Margot Visser/Rien Tholenaar 
Foto’s: De Zwarte Hond, Maarten van Apeldoorn en Object & Co. & Scagliola BrakkeeIB

De wens van Alliander is om 
een duurzaam gebouw neer 
te zetten dat én gezond én 
functioneel is.

level in duurzaam bouwen 
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De bouw van het nieuwe regiokantoor van 
Alliander nadert zijn voltooiing. Eind dit 
jaar verwacht Dura Vermeer de 
werkzaamheden af te ronden. De 25.000 
m² grote ontwikkeling, gelegen op een 
langwerpige kavel langs het spoor, bestaat 

In meerdere opzichten is de bouw van het nieuwe regiokantoor van Alliander in het havengebied Sloterdijk III 
in Amsterdam een bijzonder project. Niet eerder werd de constructie van een acht verdiepingen tellend gebouw 
volledig uit hout opgetrokken. Door het compacte en flexibele ontwerp is het energieneutrale gebouw bovendien 
toekomstbestendig. Tel daarbij op de bouwtijd van een krap jaar en duidelijk is dat er voor de bouwer Dura 
Vermeer Bouw Midden West een uitdagende opgave lag.

De 25.000 m² grote ontwikkeling bestaat uit drie gebouwen. Render: De Zwarte Hond.

Alliander • Westpoort

Hergebruik van materialen en demontabel bouwen

versterken het duurzame karakter van het project

uit drie gebouwen die ruimte bieden aan 
kantoren, opleidingsfaciliteiten, 
werkplaatsen, magazijnen en testruimten. 
Netbeheerder Liander wordt de grootste 
gebruiker van de locatie, maar ook 
technisch specialist Qirion en meetbedrijf 

Kenter krijgen er een plek. Met hun 
industriële look en feel passen de 
gebouwen goed in de rauwe omgeving van 
het havengebied. Energieopwekking met 
zonnepanelen en een warmte-koudeopslag 
zorgt voor energieneutraliteit. Hergebruik 
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van materialen en demontabel bouwen 
versterken het duurzame karakter nog 
verder.

Hetzelfde DNA
Flexibiliteit, duurzaamheid en kosten-
efficiëntie staan centraal in het door 
architectenbureau De Zwarte Hond 
ontworpen en door Dura Vermeer Bouw 
Midden West verder geoptimaliseerde 
gebouwontwerp. “De wens van Alliander is 
om een duurzaam gebouw neer te 
zetten dat én gezond én functioneel is, en 
ook nog eens een werkgebouw voor de 
toekomst oplevert”, vertelt projectleider 
Gökhan Bayram. “Het mooie is dat hun 
ambities volledig aansluiten op die van ons 
als bedrijf. Dura Vermeer onderkent het 
belang van duurzame en gezonde 
gebouwen en zet daar vol op in. Dat maakt 
dat er wederzijds begrip is, waardoor een 
project als dit samen met onze partners 
optimaal van de grond kan komen.”

Andere mindset
Houtbouw, bij uitstek duurzaam, typeert 
dit bijzondere project. De hybride 
constructie met een betonnen kern en 
houten kolommen wordt gecombineerd 
met grote houten vloervelden. “Daarbij 
dragen de houten elementen, die zichtbaar 
blijven, bij aan een prettige en gezonde 
werkomgeving. Houtbouw is volgens ons 
de toekomst: het is een mooi product dat 
warm aanvoelt en een heel andere 
beleving heeft. Het vraagt wel om een 
andere mindset. Je moet rekening houden 
met de bouwfysische eigenschappen en 
beheersmaatregelen treffen om het te 
beschermen tegen regen en UV-straling. 
Kortom: je moet een plan hebben en in 
uitdagingen denken in plaats van 
problemen.” Daarbij is samenwerken met 
de juiste partner cruciaal, benadrukt hij. 
“Voor ons is dat houtexpert Laminated 
Timber Solutions. Zij begrepen exact wat 
wij nodig hadden. Door interesse te tonen 

in hun manier van werken, werd voor ons 
duidelijk waar hun kracht lag. Door hen 
vooraf de kaders mee te geven waarbinnen 
zij konden acteren, konden zij vervolgens 
gaan detailleren. Die aanpak heeft heel 
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Architect als initiator 
en inspirator krijgt 

veel voor elkaar    
 

De Zwarte Hond is een ontwerpbureau voor 

architectuur, stedenbouw en strategie met 

vestigingen in Groningen, Rotterdam en Keulen. 

“Wij combineren maatschappelijke betrokkenheid 

en vakmanschap, en creëren daarmee

hoogwaardige projecten die passen bij de context, 

aansluiten op de wensen van de gebruikers en de 

visies van onze opdrachtgevers”, vertelt architect en 

partner Erik Roerdink.

Het architectenbureau trok samen met 

netwerkbedrijf Alliander op als initiatiefnemer 

bij het ontwerp van hun nieuwe hoofdkantoor in 

Amsterdam. “Wij werken al langer met Alliander 

samen. De grootste uitdaging bij dit project was 

dat het onder grote tijdsdruk, op een beperkt stuk 

grond en passend binnen de ambities op het 

gebied van duurzaamheid uitgevoerd moest 

worden. Met name de wens van Aliander om het 

gebouw flexibel te kunnen gebruiken - waarmee de 

indeling dus eenvoudig te veranderen moet zijn - 

haalde het beste in ons als architect naar boven.”

Groningen
Hoge der A 11
9712 AC Groningen

Rotterdam
Westblaak 37 
3012 KD Rotterdam

Keulen
Burgmauer 39
50667 Keulen

info@dezwartehond.nl
www.dezwartehond.nl

Alliander • Westpoort

Bij binnenkomst heb je echt een wow-
moment. Render: De Zwarte Hond.
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goed gewerkt. Binnen drie weken was de 
engineering afgerond en kon de productie 
beginnen.”

Tijdwinst
Om de korte doorlooptijd van elf maanden 
te halen, wordt in de uitvoering gewerkt 
volgens het wokkelprincipe. “We konden 
binnen aanvangen met de fijne afbouw 
terwijl de ruwbouw boven nog bezig was. 
Met houtbouw werkt dat prima, omdat de 
productietijd kort is. We krijgen precies die 
elementen die we nodig hebben. Ook 
konden we de onderlinge raakvlakken 

elimineren omdat er sprake is van 
montagebouw. Dat levert extra tijdwinst 
op.” Bijkomend voordeel van dit type bouw 
is volgens de projectleider dat er geen 
verlaagde plafonds nodig zijn. De 
luchtkanalen en kabelgoten zijn immers 
al geïntegreerd in de houten vloeren. “De 
eerste gedachte is altijd dat houtbouw 
duur is. Maar door dit soort oplossingen 
bespaar je juist kosten.”

Wow-moment
Voor Bayram persoonlijk is dit project een 
eerste geslaagde kennismaking met 

houtbouw. “Vooral de snelheid van 
bouwen in combinatie met de geleverde 
kwaliteit hebben mij en het bouwteam 
positief verrast. We hebben samen met 
onze partners een heel mooi gebouw 
neergezet dat goed past bij de identiteit 
van Alliander. Je hebt bij binnenkomst echt 
een wow-moment!”

Met hun industriële look en 
feel passen de gebouwen goed 
in de rauwe omgeving van het 
havengebied.
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DUURZAAM 
FUNDEREN 
BEGINT 
MET EEN 
GEFUNDEERD 
PLAN

Duurzaam bouwen begint met duurzaam 

funderen. Met onze slimme parametrische 

ontwerptool BASE FT, maken wij van het VO 

een DO met minder palen en minder beton 

voor hetzelfde draagvermogen. Dat resulteert 

in lagere kosten, minder rijbewegingen en 

daardoor minder CO2 uitstoot. 

En voor de uitvoering van het definitief 

funderingsplan hebben wij bij Voorbij 

Funderingstechniek alle technieken in huis voor 

een zorgeloze uitvoering. Ook die uitvoering 

doen wij samen met jou. Samenwerken is 

immers ook onze kracht. 

Meer weten over groener funderen 

en een duurzamer ontwerp? Kijk op 

voorbijfunderingstechniek.nl. Of vraag via 

verkoop@voorbijft.nl een offerte aan inclusief 

een kosteloze scan van uw voorlopig ontwerp. 

VRAAG NU EEN GRATIS BASE FT GEOPTIMALISEERD FUNDERINGSADVIES AAN

Bel 020 - 407 71 00 of mail naar verkoop@voorbijft.nl

Ad Geotechniek 300x213mm.indd   1Ad Geotechniek 300x213mm.indd   1 05-09-2022   11:5705-09-2022   11:57
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Duurzaam funderingsontwerp leidt tot 
aanzienlijke besparingen    

 

Minder palen en minder beton voor hetzelfde draagvermogen: met hun zelf ontwikkelde parametrische 

ontwerptool BASE FT maakt Voorbij Funderingstechniek duurzame funderingsontwerpen. De afgelopen jaren 

hebben ze dankzij deze tool op verschillende projecten aanzienlijke besparingen kunnen realiseren. 

Projectleider Bart de Lange: “Ons ontwerp voor de Amsterdam Logistic Cityhub leverde bijvoorbeeld een 

reductie op van 6.500 m³ beton en we hebben één machine minder kunnen inzetten. Naast de besparing op 

materiaal scheelt dat ook in transportbewegingen en CO2 uitstoot. Duurzamer in meerdere opzichten dus.”

Hij benadrukt dat deze aanpak alleen loont als ze al in de ontwerpfase worden 

betrokken. “Als we vlak voor de uitvoering worden ingeschakeld, kunnen we niet 

zoveel meer bereiken. Partijen moeten het besef krijgen dat we van meerwaarde 

kunnen zijn als we vroeg aanhaken. Laat ons naar dat funderingsontwerp kijken en 

het optimaliseren. De kostenbesparing die dat oplevert kan bijvoorbeeld net 

doorslaggevend zijn om een tender te winnen.”

Dunnere vloer
Aannemer Dura Vermeer is een partij die dat besef al langer heeft. Zij nodigden 

Voorbij Funderingstechniek ruim een half jaar voor aanvang van de bouw uit om naar 
het funderingsplan voor het nieuwe hoofdkantoor van Alliander in Amsterdam te kijken. “Uit onze 

doorrekeningen bleek dat een combinatie van vibropalen en HSP-palen hier het meest optimaal is”, licht De 

Lange toe. “Vibropalen onder het kantoor en HSP-palen onder de werkplaatsvloeren. Doordat de HSP-palen 

een soort spijkerbed vormen, konden de vloeren in de bouwfase optimaliseren, waarmee je flink bespaart op 

de kosten van de vloer.”

200 per dag
In totaal gingen 1.054 HSP-palen de grond in, ‘zo’n 22.000 strekkende meter in totaal. HSP is een 

grondverdringend paalsysteem dat is ontwikkeld en gepatenteerd door Voorbij Funderingstechniek. Met dit 

systeem kunnen er tot 200 palen per dag worden gemaakt. De uitvoering verloopt sneller dan andere 

systemen en door de hoge productie zijn de kosten per geleverd draagvermogen relatief laag. Uitvoerder Rob 

Kamp: “We hadden twee weken nodig voor de HSP-palen en een week of zes voor de vibropalen. De uitvoering 

is goed verlopen, we liepen zelfs iets voor op de planning ondanks dat we in een natte periode zijn gestart.”

Elektrificatie
Als onderdeel van TBI, dat duurzaamheid als belangrijke pijler heeft, zet Voorbij Funderingstechniek vol in op 

verduurzaming van haar bedrijfsvoering. “We zijn bezig met het elektrificeren van ons machinepark. Zo hebben 

we voor Alliander een elektrische betonmixer en midigraver ingezet. Echter we hebben relatief veel machines 

die veel vermogen vragen en nog niet elektrisch kunnen worden uitgevoerd. Daar zijn we bezig met het 

vervangen van dieselmotoren naar schonere uitvoeringen”, aldus De Lange.
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De Optelsom Voor De Slimme Bouwers

Steeds nauwkeuriger 
maatvoering vereist     

 

Maatvoering luistert altijd al nauwkeurig, maar bij 

een complex project als de nieuwbouw van 

Alliander zijn de toleranties wel heel minimaal, 

vertelt Patty Hagg van Fund Groep uit Vianen.

“Bijna alles wordt als prefabelement aangeleverd. 

Als het dan wordt gemonteerd op de bouwplaats 

moet het naadloos passen. Zo niet, dan is er een 

groot probleem. Wij werken met het meest 

hoogwaardige instrumentarium. Dit is van groot 

belang om de grootst mogelijke nauwkeurigheid te 

waarborgen.”

Fund geeft er de voorkeur aan om direct vanuit het 

BIM-model te maatvoeren. “We zijn daar heel ver in. 

Met onze eigen software en tools hebben we deze 

werkwijze doorontwikkeld.” 

3D-laserscanner
Een voorbeeld daarvan is de 3D-laserscanner, die 

ook is ingezet op het Allianderproject. “We hebben 

een op de millimeter nauwkeurige 3D-scan 

gemaakt voor onder andere het kantoorgebouw. 

Door die in te laden in de tekensoftware kunnen 

we de gemeten situatie één op één laten clashen 

met het model. Het geeft een spatzuivere weergave 

van de werkelijkheid.”

Goede communicatie
Ze benadrukt tenslotte het belang van een goede 

communicatie met de opdrachtgever, liefst in een 

zo vroeg mogelijk stadium. “Dat verloopt met Dura 

Vermeer goed. Ze zijn heel toegankelijk en staan 

open voor onze ideeën en aanbevelingen. Er wordt 

echt als team gewerkt.”
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Circulair bouwen met staal 
Om zo’n duurzaam project als de nieuwbouw van Alliander te realiseren, zijn partijen nodig die een duidelijke focus 

op duurzaamheid en circulariteit hebben. Bij De Kok Staalbouw zit dat wel goed, vertelt projectleider Eddy 

Dingemans. “Al sinds lange tijd zetten wij als bedrijf hierop in. Zo elektrificeren we ons machinepark steeds verder, we 

kopen zoveel mogelijk circulair geproduceerde materialen in, bouwen demontabel en qua conservering gaan we toe 

naar milieuvriendelijker systemen.”

Het staalconstructiebedrijf leverde en monteerde het stalen skelet en de dakplaten voor het werkgebouw van 

Alliander, in totaal zo’n 400 ton staal. “Door vooraf de voorzieningen voor onze partners in het staal aan te brengen, 

konden we tijd op de bouwplaats besparen. Ook zijn minder transportbewegingen nodig, wat bijdraagt aan een 

lagere CO2-uitstoot. Als conservering is gekozen voor een tweelaags verfsysteem met een lage VOS-waarde.”

Nationaal en internationaal
De Kok Staalbouw is een familiebedrijf met inmiddels de derde generatie aan het roer. Nationaal en internationaal 

zijn ze een toonaangevende speler op het gebied van staal- en kranenbouw. Dingemans: “We zitten graag in een 

vroeg stadium aan tafel. Door mee te denken over de meest efficiënte bouwmethode kunnen we een belangrijke 

meerwaarde bieden.”
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Ervaren partner in 
houtbouw    

Met hun ruime ervaring, ze bestaan zeventig jaar, in 

houtbouw bleek Laminated Timber Solutions de juiste 

partner voor Dura Vermeer om de omvangrijke 

houtconstructie van het nieuwe hoofdkantoor van 

Alliander in Amsterdam te ontwerpen, produceren en 

monteren. Het Belgische bedrijf, dat ook in Nederland 

flink aan de weg timmert, ontzorgt haar 

opdrachtgevers en deinst niet terug voor complexe 

vraagstukken in houtconstructies.

En dat kwam van pas bij het ontwerp voor 

Alliander, een verre van eenvoudig project. De 

constructie bestaat uit een paal/balkenstructuur met 

kanaalplaatvloeren van Lignatur, een gelijmd hout-

bouwelement met een uitzonderlijke brandprestatie. 

Op hoogte
“De complexiteit zit hem vooral in de hoogte van het 

gebouw, namelijk acht verdiepingen. De krachten op 

de onderste kolommen zijn enorm. Qua engineering 

lag daar dan ook een flinke uitdaging”, vertelt 

engineer Bart Callewaert. Na de voorbereidingsfase 

kon de uitvoering zeer snel verlopen. “Houtbouw gaat 

altijd snel, maar dit project verliep zelfs sneller dan 

wij én Dura Vermeer hadden verwacht.”

Berekenen; ontwerpen; produceren en monteren van:
- Gelamineerd hout
- Kruislaaghout (CLT)
- Kielsteg
- Lignatur

Laminated Timber Solutions
Breulstraat 111
8890 Moorslede
België
ltsbelgium@ltsbelgium.be

www.zwapex.nl

Tijdig nadenken over 
afdichten    

Voegen afdichten lijkt het slotstuk van een 

bouwproject, maar om dit optimaal te doen en 

faalkosten te beperken is het belangrijk om hier al 

in een vroeg stadium over na te denken. Dit zegt 

Patrick Jansen van Zwapex B.V. Het 

voegafdichtingsbedrijf, met 95 werknemers het 

grootste van Nederland, verzorgt voor de 

nieuwbouw van Alliander de complete 

luchtdichting van het in hout opgetrokken complex. 

“Op dit werk hebben we te maken met veel 

prefab elementen: zowel de houtconstructie als de 

gevelelementen en gevelbekleding. Qua planning is 

het een lastig project om in goede banen te leiden. 

Tijdig overleg en samenwerking met de betrokken 

partijen is cruciaal en dat verloopt hier heel goed.”

Gedegen kennis en ervaring
De kracht van Zwapex ligt volgens de operationeel 

directeur in de opgebouwde kennis en ervaring. 

“We hebben kennis van voegafdichtingen in alle 

disciplines en zijn op de hoogte van de laatste 

technieken. Samen met onze leveranciers werken 

we aan het verbeteren van materialen, vooral ook 

vanuit de groene gedachte.”
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De constructie van het acht verdiepingen tellend gebouw is volledig opgetrokken uit cortenstaal.

IndustrieBouw oktober 2022 • 43



Alliander • Westpoort

IndustrieBouw oktober 2022 • 44



Westpoort • Alliander

Energieopwekking met 
zonnepanelen en een 
warmte-koudeopslag zorgt 
voor energieneutraliteit.
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Goede zonwering verdient zichzelf terug    
 

Zonwering moet geen sluitpost zijn bij het ontwerp van een gebouw volgens Hans Bannink van 

zonweringproducent Warema Nederland B.V. Hij pleit ervoor om al in een vroeg stadium, samen met 

architect en aannemer, na te denken over de meest optimale oplossing in combinatie met het bouwkundig 

ontwerp. Het belang daarvan moet volgens hem niet worden onderschat. 

“Goede daglichtregulering kan bijdragen tot 10% betere resultaten van de werknemers”, aldus Bannink. 

“Ook is aangetoond dat de absentiecijfers dalen als de lichtregulatie goed is ingericht. Licht is kortom 

een indicator voor het algemeen welzijn van werknemers. Het loont om daar van tevoren goed over na te 

denken.”

Combinatie binnen/buiten
De meest optimale zonwering is volgens Bannink 

altijd een combinatie van buiten- en binnen-

zonwering. “Buitenzonwering zorgt voor de 

warmteregulering en pas je toe op alle zonbelaste 

gevels. Met binnenzonwering kun je het licht 

temperen. Je kunt daarmee bijvoorbeeld teveel glare, 

zonlicht dat naar binnen valt en voor schitteringen 

op je beeldscherm zorgt, voorkomen. Aan de hand 

van de luminantieverhouding (licht/donker) wordt 

per gevel bepaald welke transparantie van het doek 

het meest geschikt is. Binnenzonwering is individueel 

te regelen, zodat iedere medewerker zelf kan bepalen 

wat comfortabel is voor hem of haar.”

Verdiept revisieprofiel
Het nieuwe regiokantoor van Alliander in Amsterdam is volgens de salesmanager een mooi voorbeeld van 

hoe het in de praktijk zou moeten gaan. “Dura Vermeer is een partij die beseft dat een goede en tijdige 

samenwerking met onderaannemers leidt tot een beter en gezonder gebouw. We hebben hier windvaste 

screens als buitenoplossing geleverd in combinatie met binnenzonwering. Met architect De Zwarte Hond 

hebben we overlegd over de verschillende transparanties van het doek, afhankelijk van op welke gevel 

deze geplaatst worden. Naar alle gevels is gekeken, ook die van het werkgebouw.” Ook het esthetische 

aspect is natuurlijk van belang. “Om te zorgen dat de onderlat in opgetrokken toestand niet zichtbaar is, 

hebben we gekozen voor een bovenbak met verdiept revisieprofiel. De profielen zijn bovendien in dezelfde 

kleur uitgevoerd als de kozijnen.”
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Design om je goed te voelen 
Overdag en ’s nachts.
De nieuwe Zetra lamel voor buitenjaloezieën

Der SonnenLicht Manager

Nu te zien op  
onze digitale beurs
www.sunlight-interactive.de 

Maximale verduistering bij dag en nacht

Rechte geometrie voor een harmonieus gevelbeeld

Maximale ontwerpvrijheid - van kleur tot oppervlak

Duitse kwaliteit
Warema is de grootste fabrikant van zonwering in Europa. 

Het Duitse familiebedrijf is in 1955 opgericht door Hans 

Wilhelm Renkhoff en Karl-Friedrich Wagner. De 

samenstelling van de eerste twee letters van hun 

achternamen in combinatie met de eerste twee letters 

van de vestigingsplaats Marktheidenfeld vormt de naam 

Warema. Sinds 2001 heeft de dochter van de oprichter, 

Angelique Renckhoff-Mücke, de leiding over het bedrijf. 

Kwaliteit, service en betrouwbaarheid zijn de 

kernwaarden van Warema. 

Sinds 2020 heeft Nederland een eigen verkoop-

organisatie in Weert, van waaruit ook België en 

Luxemburg worden bediend. Hier is ook het Suncenter te 

bezoeken, een showroom waar architecten, aannemers, 

dealers en consumenten het brede productgamma van 

Warema kunnen bekijken.
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Rolflex Compact vouwdeur past in ieder ontwerp
Het draait steeds meer om flexibel en duurzaam bouwen. Daardoor is er volgens accountmanager Nederland Bert 

Tiemessen veel vraag naar de unieke Rolflex Compact vouwdeur. “Onze gepatenteerde bedrijfsdeuren zijn dé 

oplossing voor de problemen van de traditionele roldeur of overheaddeur, zoals onhandige rails, tijdverslindende 

montage en beperkte isolatie.”

In de Rolflex fabriek in Ulft wordt de Compact vouwdeur op maat gemaakt voor klanten die ruimtebesparing en 

kwalitatieve afwerking belangrijk vinden. “Het unieke zit hem in de geïsoleerde sandwichpanelen die zich bij het 

openen van de deur heel compact opvouwen boven de sparing. Dat neemt dus vrijwel geen ruimte in beslag”, aldus 

Tiemessen.

Een bedrijfsdeur die overal past
Eén van de projecten waarbij Rolflex werd ingeschakeld is de bouw van het nieuwe regiokantoor van netwerkbedrijf 

Alliander in Amsterdam. “In de werkplaatsen zit een kraanbaan en daardoor was er geen ruimte voor gewone roldeu-

ren met rails. Architectenbureau De Zwarte Hond nam in haar ontwerp dus zeven Rolflex Compact vouwdeuren op.

Optioneel kunnen de Compact bedrijfsdeuren worden uitgevoerd met beglazing, afstands- of radarbediening en een 

loopdeur. Wat extra interessant is, is dat de loopdeur van een Rolflex Compact vouwdeur in de meeste gevallen als 

officiële nooduitgang (vluchtweg) mag worden gebruikt.” 
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In de uitvoering wordt gewerkt volgens het zogenaamde wokkelprincipe.
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Hergebruik van materialen en demontabel bouwen versterken het duurzame karakter van het project.
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Vloeren met een stoere 
uitstraling    

De betonnen druklagen die op de houten 

constructie zijn aangebracht, dragen bij aan de 

industriële uitstraling van het nieuwe regiokantoor 

van Alliander in Amsterdam. Vloertechniek B.V. uit 

Vlaardingen verzorgde het storten en afwerken van 

deze vloeren, alsmede de constructievloeren en 

dakvloer. Voor het kantoorgebouw gaat het om 10.617 

m2 (verdeeld over acht verdiepingen) en voor de werk-

plaats om 4.195 m2. Alle vloeren, met 

vlakheidsklasse Nen 2747 klasse 4, zijn door 

Vloertechniek B.V. gevlinderd en nabehandeld.

Projectleider Kevin Wink: “Dit project is een echte 

blikvanger en een voorbeeld op het gebied van duur-

zaam bouwen. De samenwerking met Dura Vermeer is 

zeer goed verlopen met een mooi eindresultaat.”

Familiebedrijf
Vloertechniek B.V. is gespecialiseerd in het storten en 

monoliet afwerken van betonvloeren in zowel 

utiliteitsbouw als infrastructurele werken. Het 

familiebedrijf heeft een expertise van ruim veertig 

jaar. Zusterbedrijf VFT Vloer- en Funderingstechniek 

B.V. richt zich op het aannemen en uitvoeren van 

complete betonwerken.

Specialist in het storten en monoliet afwerken 
van betonvloeren en infrastructurele werken

James Wattweg 30
3133 KK Vlaardingen

010-4451177
info@vloertechniek.nl

www.vloertechniek.nl

The Creative Minds in Metal The Creative Minds in Metal

Wij maken 

inspirerende 

projecten 

van 

A tot Z

Wij leveren 

plaatwerk, 

geperforeerde 

panelen 

en zetwerken

www.vptversteeg.nl

Stoere en circulaire 
gevelbekleding    

Karakteristiek voor het nieuwe regiokantoor van 

Alliander zijn de in Cortenstaal uitgevoerde gevels. 

Cortenstaal past bij uitstek bij een circulair project 

als dit: doordat er weinig coating wordt 

toegevoegd, is het ook na een lange periode weer 

terug te brengen naar de bron.Maar liefst 350.000 

kg van dit materiaal verwerkte VPT Versteeg uit 

Heusden in het gebouw. 

Technisch commercieel adviseur Egbert van 

Mensfoort: “Samen met het montagebedrijf van de 

sandwichpanelen en andere gevelpartners hebben 

we de complete buitenschil verzorgd, van de 

engineering tot en met de montage. Hierdoor 

konden we onze werkzaamheden goed op elkaar 

afstemmen en efficiënt werken. Door zoveel 

mogelijk met prefab elementen te werken, konden 

we bovendien de montagetijd op de bouw

 reduceren. Prefab bouw is volgens ons de 

toekomst: we zijn volop bezig om ons daar verder 

in te ontwikkelen.”

Familiebedrijf VPT Versteeg is gespecialiseerd in 

metalen gevelbekleding, met als specialisme com-

plexe paneelvormen in aluminium of Cortenstaal.
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Veel aandacht voor afbouw hoofdkantoor 
Alliander 

Van Saense BV uit Wormerveer is een compleet afbouwbedrijf. “Wij werken voornamelijk aan projecten in de 

utiliteitsbouw en in mindere mate aan woningbouwprojecten. Eén van de mooie projecten waar wij momenteel mee 

bezig zijn, is het plaatsen van de systeemwanden en -plafonds in het nieuwe hoofdkantoor van Alliander”, vertelt 

bedrijfsleider Kadir Saker.

Het afbouwbedrijf onderscheidt zich in ambachtelijk vakwerk met goed opgeleide en lokale vaklieden. “Het plaatsen 

van binnenwanden en plafonds is immers de finishing touch bij bouwprojecten. Dat moet er strak uitzien. Bij het 

hoofdkantoor van netwerkbedrijf Alliander in Amsterdam monteren wij circa 3.000 m² metalstud systeemwanden. 

Inspectieluiken
Daarnaast brengen wij in de wanden 25 inspectieluiken aan voor de verdelers van de vloerverwarming. In de 

toiletten en douches maken wij een verlaagd systeemplafond van ongeveer 400 m². Dit is voor ons een mooie klus 

voor een fijne opdrachtgever”, aldus Saker.

De luchtkanalen en kabelgoten zijn geïntegreerd in de houten vloeren.
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Keramische tegels 
zorgen voor duurzame 

afwerking    

Kwakman Tegelwerken is gespecialiseerd in het 

leveren en aanbrengen van keramisch tegelwerk. Het 

bedrijf uit Volendam doet dat veelal binnen 

woningbouwprojecten en utiliteitsbouw. Eén van de 

vaste opdrachtgevers is Dura Vermeer Bouw. Via hen 

werd het tegelzetbedrijf gevraagd voor het tegelwerk 

in het nieuwe hoofdkantoor van netwerkbedrijf 

Alliander in Amsterdam.

Tegels zorgen volgens calculator en werkvoorbereider 

Theo Molenaar altijd voor een strakke en eenvoudig te 

reinigen afwerking van wanden en vloeren. “Vaak zie 

je ons tegelwerk terug in sanitaire ruimtes, keukens en 

algemene ruimtes. Wij hebben bij project Alliander op 

alle verdiepingen de toiletten, doucheruimtes, 

werkkasten en keukens voorzien van tegelwerk.”

“Blijvend mooi, slijtvast en heel eenvoudig te reinigen. 

Tegels geven altijd een bepaald aanzien, daar kan 

geen afwerking tegenop. Ook in intensief gebruikte en 

vochtige ruimtes biedt ons tegelwerk een duurzame 

en robuuste afwerking.”
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Opdrachtgever
Alliander N.V., Arnhem

Hoofdaannemer
Dura Vermeer Bouw Midden West, Cruquius

Adviseur
DGMR, Arnhem

Architect
De Zwarte Hond

Interieur
Coare Architectuur & Realisatie BV, Amsterdam

Constructeur
IMd Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam

Houtconstructie
LTS Belgium, Moorslede

Staalconstructie
De Kok Staalbouw, Heerle

Staalconstructie
Fund Maatvoering BV, Vianen

Fundering
Voorbij Funderingstechniek, Amsterdam

Gevelbekleding
VPT Versteeg, Heusden

Vloeren
Vloertechniek BV, Vlaardingen

Zonwering
Warema Nederland BV, Weert

Afdichtingstechniek
Zwapex, Rotterdam

Vouwdeuren
Rolflex, Ulft

Afbouw
Van Saense BV, Wormerveer

Tegelwerkzaamheden
Kwakman Groep, Volendam

Project
Regiokantoor Westpoort Alliander te 
Amsterdam

Bouwperiode
December 2021 – december 2022 

Bruto vloeroppervlakte
25.000 m2
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DIPAQ, dé partner in het creëren van 
een veilige werkomgeving

Focus op veiligheid
“Soms is het een bewuste keuze om niet te investeren in 
veiligheidsmaatregelen, vanwege financiële overwegingen. In 
veel gevallen is er echter geen sprake van onwil, men is zich 
niet altijd bewust van de risico’s Op de werkvloer wordt het 
belang ook niet altijd ingezien, werknemers ervaren de 
veiligheidsmaatregelen dan als belemmerend in hun werk.” 
Wat de overwegingen ook zijn, er is alle reden om veiligheid 
wél serieus te nemen. “Als het misgaat, heb je als organisatie 
namelijk een enorm probleem, ook in juridisch opzicht. Als 
je je zaken goed op orde hebt, heb je bovendien veel minder 
uitval van personeel én je straalt uit dat je als ondernemer 
prioriteit geeft aan veiligheid.”

Een oplossing op maat
DIPAQ heeft een breed aanbod van producten die o.a. 
distributiecentra een stuk veiliger kunnen maken, zoals van 
doorlaatinrichtingen, kantelhekken en slagboomhekken. “We 
hebben bijvoorbeeld gebruiksvriendelijke oplossingen voor het 
veilig verticaal verplaatsen van pallets. Die kunnen we indien 
nodig geheel op maat maken. Zo kan het product exact 
worden aangepast aan de afmetingen van de pallets die 
omhoog moeten worden getild. Verder zijn al onze producten 
TUV gecertificeerd en voldoen aan de Arbo eisen en worden 
ze desgewenst geïnstalleerd door onze VCA gecertificeerde 
monteurs.”

Grote en kleine projecten
DIPAQ kan buigen over ruim 35 jaar 
ervaring. “Die benutten we graag om onze klanten - van aannemers 
tot eindgebruikers - al in een zo vroeg mogelijk stadium te 
adviseren. We vormen in het hele traject, van advies tot montage, 
een betrouwbare partner. Het is een uitdaging om voor iedere 
situatie de beste oplossing te bedenken. Overigens niet alleen in 
grote distributiecentra maar ook in de industrie en bedrijfshallen van 
kleinschalige kantooromgevingen. Ook daar valt veel te winnen als 
het gaat om veiligheid.”

Diepstraten heeft al heel wat tenenkrommende situaties 
mogen aanschouwen: “Die ontstaan vaak als gevolg van 
veranderingen binnen het bedrijf. Denk aan een entresol die 
voorheen niet echt werd gebruikt maar door de groei van de 
organisatie opeens volgestouwd wordt met materialen. De 
open verbinding naar boven wordt vervolgens of helemaal 
niet, of een beetje halfslachtig afgeschermd. Uit het rapport 
van de Arbeidsinspectie blijkt dat werknemers daardoor van 
grote hoogte, in een enkel geval wel negen meter, kunnen 
vallen.”

De cijfers verbazen Patrick Diepstraten, directeur 
van DIPAQ Safety Products, niet. “Als je ziet hoe er 
in sommige distributiecentra wordt gewerkt, dat is 
onvoorstelbaar. Er is anno 2022 echter geen excuus 
meer om geen actie te ondernemen.

‘Wij hebben voor iedere situatie een oplossing op maat’

Werken in een distributiecentrum kan 
behoorlijk onveilig zijn. Dat werd enkele 
maanden geleden bevestigd door een 

rapport van de Arbeidsinspectie. Hieruit 
blijkt dat het afgelopen jaar bij 163 van 

de 200 gecontroleerde distributie-
centra (82%) één of meer overtredingen 

op veiligheid- en gezondheidsregels 
werden geconstateerd. In totaal 

werden 547 overtredingen vastgesteld, 
waarvan 28 zeer ernstige. In 20 
gevallen werden de werkzaam-

heden zelfs stilgelegd. Specifiek het 
werken op hoogte (entresols) blijkt een 

belangrijk aandachtspunt.
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Papendrecht • Advertorial Dipaq
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Advertorial Dipaq • Papendrecht
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Papendrecht • Advertorial Dipaq
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DC Ranpak • Eygelshoven te Kerkrade

Het logistiek centrum wordt 
custom made opgeleverd.
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Tekst: Astrid Berkhout/Frank Thooft 
Foto’s: HercutonIB

De kracht van samen 
Nieuwbouw DC Kerkrade project vol uitdagingen
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Het was even onzeker of de bedachte funderingsmethodiek wel zou lukken.

DC Ranpak • Eygelshoven te Kerkrade
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Eygelshoven te Kerkrade • DC Ranpak

“Bij het eerste contact gaf Boelens de 
Gruyter aan dat het betreffende project 
onder grote tijdsdruk stond en dat ze op 
zoek waren naar een professionele partij 
die snel kon schakelen in prijs- en 
contractvorming, engineering en realisatie. 
We wilden graag met hen meedenken om 
te kijken hoe we dit project voor hen vlot 
konden trekken.”

Van aanbesteding naar Design & Build
Hercuton zei uiteindelijk ‘ja’ tegen de 
opdracht in de vorm van een Design & 
Build aanpak, met bijbehorend UAV-gc 
contract. Ticheler: “Het was duidelijk dat 
Ranpak, producent van duurzame 
verpakkingsoplossingen, de huurder werd 
en dat het logistiek centrum geheel cus-
tom made opgeleverd moest worden. Er 
lag al een definitief ontwerp en dit moest 
in zeer korte tijd worden uitgewerkt naar 
het uitvoeringsgereed ontwerp. In totaal 
hadden we slechts zes weken de tijd om 
tot contractvorming te komen. Om dat 
voor elkaar te krijgen, hebben we zoveel 

In opdracht van 
projectontwikkelaar Boelens de 
Gruyter realiseert Hercuton in 
Zuid-Limburg een nieuw logistiek 
centrum met productiefaciliteiten 
en kantoorruimte. Deze 
hoogwaardige ontwikkeling 
komt op bedrijventerrein Julia in 
Eygelshoven (Kerkrade). Al in de 
beginfase waren er diverse hobbels 
die genomen moesten worden. 
“Dat is alleen gelukt dankzij het 
commitment en de inzet van alle 
betrokken partijen”, aldus Paul 
Ticheler, adjunct-directeur Cluster 
Bedrijfshuisvesting bij Janssen de 
Jong Groep.

Amper drie weken na de officiële 
ondertekening van het bouwcontract is 
gestart met de bouw.

mogelijk partijen waar we vaker mee 
samenwerken gevraagd of ze in dit 
stadium al hun commitment wilden 
uitspreken. 80% van hen bleek daar toe 
bereid. Vervolgens zijn we er samen voor 
gegaan.” 

Onafhankelijke kwaliteitsborging
“Vooruitlopend op de nieuwe 
Omgevingswet die in waarschijnlijk 2023 
ingaat, is door de externe kwaliteitsborger 
Seconed getoetst of het project voldoet 
aan de kwaliteitseisen vanuit het 
Bouwbesluit én vanuit de vraagstelling van 
de klant”, vertelt Angélique van Hienen, 
Commercieel Manager Cluster 
Bedrijfshuisvesting bij Janssen de Jong 
Groep. “De aandachtspunten die hieruit 
naar voren kwamen, zijn direct 
meegenomen in het definitieve ontwerp en 
worden gedurende de uitvoering door hen 
gemonitord.” Een belangrijke 
complicerende factor bleek de ondergrond 
van het terrein te zijn, waar voorheen de 
fabriekshal van Laura Metaal stond. “Er zat 

mijnsteen in de grond, op sommige 
plekken was het wel tien meter dik. Het 
was daardoor onzeker of de bedachte 
funderingsmethodiek - vibropalen voor de 
constructie en highspeed palen voor de 
bedrijfsvloer - zou lukken en niet teveel 
bouwtijd zou vergen. Om deze 
onzekerheid weg te nemen, hebben we al 
tijdens de prijsvormingsfase Vroom 
Funderingstechniek gevraagd een aantal 
testpalen ‘te slaan’. Gelukkig was het 
resultaat hiervan zeer bevredigend. 

Topsport
Na het verlenen van de opdracht ging het 
proces in rap tempo door. “Amper drie 
weken na de officiële ondertekening van 
het bouwcontract zijn we gestart met de 
bouw ”, aldus Van Hienen. “Dit was alleen 
mogelijk dankzij de enorme inzet van alle 
partijen. Het was echt teamwork, vergelijk 
het maar met een topsport-prestatie. Hoe 
geweldig is het dan om achteraf te kunnen 
zeggen dat het is gelukt!”
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Een goede fundering maakt het verschil   
 

Het nieuwe distributiecentrum Ranpak in Kerkrade rust op een betonnen fundering die is aangelegd door John van 

Gestel uit Oirlo. Directeur Johan van Gestel: “We hebben de complete fundering aangelegd voor het nieuwe 

distributiecentrum, 30.300 m² groot.”

“We hebben mooi binnen de gestelde tijd ons werk kunnen doen, dankzij de voorbereidende werkzaamheden op die 

plek. Er lag een strakke cementgebonden laag waarop wij meteen vooruit konden. In totaal hebben we 380 betonnen 

poeren gestort, en 2 kilometer funderingsbalken gelegd. Daarvoor hebben we 3.500 kuub beton gebruikt.”

Diverse afmetingen
“Op dit project hebben we de funderingen gemaatvoerd, gesteld en afgestort. Ook de ankers werden door ons gesteld 

en na het storten weer gecontroleerd om eventuele afwijkingen door het storten er nog uit te kunnen halen. Er zijn 

verschillende afmetingen poeren gemaakt, afhankelijk van de plaatsing en de vereiste draagkracht. Datzelfde gold 

voor de funderingsbalken, die onder het kantoorgedeelte werden bijvoorbeeld maar liefst twee meter breed gelegd,” 

aldus Van Gestel.  

“Funderingen zijn onze specialiteit. We werken relatief veel voor distributiecentra. We leggen ook funderingen voor 

parkeergarages, voor appartementsgebouwen en andere grote werken.  Maar we hebben ook heel bijzondere 

opdrachten vervuld, zoals het betonwerk voor de tunnel van de achtbaan in de Efteling.”

Het logistiek centrum omvat zowel productiefaciliteiten als kantoorruimte.

DC Ranpak • Eygelshoven te Kerkrade
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Hoofdstraat 44-A | 5808 AV Oirlo
T: +31 (0)487 - 640 067 | info@johnvangestel.com

Bouwbedrijf John van Gestel BV is een bouwbedrijf dat 
gespecialiseerd is in alle voorkomende betonwerken. Van de 
fundering voor een bedrijfshal tot het complete betonskelet 
van een appartementen complex. Wij leveren U het complete 
betonwerk inclusief het wapeningswerk. Met onze korte lijnen 

en ervaren medewerkers zijn wij de ideale partner om Uw 
betonwerk vakkundig te realiseren.

www.johnvangestel.com

Opdrachtgever/projectontwikkelaar
Boelens de Gruyter, Amsterdam

Architect
DENC, Oisterwijk

Constructeur
Verhoeven Leenders, Volkel

Adviseur installaties
DENC, Oisterwijk

Adviseur brandveiligheid
DLVD Advies BV, Velddriel

BREEAM-NL Expert
W4Y Adviseurs, Harderwijk

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

E-installaties
Bras Elektrotechniek, Oss

W-installateur
ZNI, Tilburg

Betonnen fundering
Bouwbedrijf John van Gestel BV, Oirlo

Staalbouw
Voortman, Rijssen

Bouwjaar
Januari 2022 – december 2022 (bedrijfshal)/
januari 2023 (kantoor)

Bruto vloeroppervlakte
In totaal 30.300 m² (26.200 m² warehouse/
productiefaciliteit en 4.100 m² kantoorruimte)

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

Eygelshoven te Kerkrade • DC Ranpak
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Out-of-the-box clean energie

Persbericht 
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Gashouders verder onder nieuwe naam Powercrumbs

De nood om schoon en duurzaam te 
bouwen zonder fossiele brandstof en 
vervuilende emissies is hoog. Een 
duurzaam alternatief is het gebruik van 
biogas waar in Nederland nog steeds jaar-
lijks tientallen miljoenen kuubs van worden 
weggegooid. Powercrumbs lost beide 
problemen op met een unieke aanpak en 
verwacht komende jaren met een 
landelijke uitrol al het restbiogas van 
waterschappen in te kunnen zetten voor 
schone bouwenergie.Het idee om met 
biogas uit rioolwater de CO2 en stikstof 
uitstoot op bouwplaatsen drastisch te 
verlagen ontstond drie jaar geleden. Pieter 
Mans, CEO van Powercrumbs: “De markt is 
sindsdien helemaal op de kop gegaan, en 
onze aanpak is opeens actueler dan ooit”, 
vat Pieter samen, “Op steeds meer 
plaatsen kunnen duurzame 
energieproducenten hun opgewekte 
energie niet kwijt. Terwijl we met de 
huidige onzekere energiemarkt en hoge 
energieprijzen alle beetjes energie die we 
zelf opwekken goed kunnen gebruiken”.

De afgelopen drie jaar 
heeft Gashouders samen met 
waterschappen en bouwbedrijven 
gewerkt aan een nieuwe oplossing 
om biogas uit rioolafval in te zetten 
voor duurzame bouwprojecten in 
de regio. Deze unieke aanpak zorgt 
direct voor een sterke verlaging van 
stikstof, fijnstof en CO2 uitstoot. De 
oplossing blijkt zo succesvol dat het 
concept vanaf vandaag onder de 
nieuwe naam Powercrumbs versneld 
landelijk wordt uitgerold.

Startup Gashouders gaat versneld opschalen onder 
nieuwe naam Powercrumbs.

Het in Arnhem gevestigde Powercrumbs 
werkt samen met energieproducenten om 
alle restjes duurzame energie te 
verzamelen, op te slaan en de beste 
bestemming te geven. Want alle beetjes 
opgeteld maken het verschil. Zo zorgt 
Powercrumbs ervoor dat energie dat eerst 
werd verspild nu een waardevolle 
duurzame energiebron is voor anderen. 
Eenvoudig en zonder gedoe.
 
“De markt is helemaal op de kop gegaan, 
en onze aanpak is opeens actueler dan 
ooit”, Pieter Mans, CEO Powercrumbs

Powercrumbs levert op dit moment met 
biogas uit rioolafval de duurzaamste 
brandstof op de markt. Maar er zijn nog 
veel meer restjes duurzame energie waar 
Powercrumbs zich voor gaat inzetten 
samen met een groot netwerk van 
partners en energiespecialisten. Want 
voor wie het ziet en weet te gebruiken, ligt 
schone energie voor het oprapen. 

Powercrumbs is de nieuw naam van het in 
2019 opgerichte Gashouders uit Arnhem. 
Gashouders was in 2021 finalist van de Jan 
Terlouw Innovatieprijs, stond in datzelfde 
jaar in de innovatie top100 van de KvK en is 
dit jaar verkozen tot de beste startups van 
Gelderland volgens Startup50. 
Powercrumbs kijkt met een frisse blik naar 
de duurzame bronnen die nog niet benut 
worden. Zo leveren wij de duurzaamste 
brandstof op dit moment: lokaal biogas. 
Alleen met elkaar krijgen we de wereld een 
stuk schoner. Daarom werkt Powercrumbs 
intensief samen met producenten, 
toeleveranciers en afnemers om circulaire 
ketens te sluiten en onze duurzame 
energiebronnen beter te benutten. Wel zo 
fijn voor mens, dier en natuur. Door alle 
kruimels te gebruiken die anderen laten 
liggen, ontketenen we een ware rest-gas 
revolutie. Schakel om en zet je wereld aan!

Persbericht 
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Museum Kam • Nijmegen

Museum Kam: 

Klaar voor de toekomst
duurzamer en toegankelijker 
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Tekst: Rob Hoegen 
Foto’s: Work4MediaIB

Het oorspronkelijke ontwerp 
van het gebouw is gebaseerd 
op een Romeinse villa.
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Museum Kam • Nijmegen

Onder verantwoordelijkheid van Bouwbedrijf Ten Haken onderging het Nijmeegse Museum Kam 
een ingrijpende restauratie en verbouwing die nogal wat voeten in de (archeologische) aarde had. ‘We 
hebben het gebouw aangepast zodat het weer voldoet aan de eisen van deze tijd: duurzaam, toegankelijk 
en functioneel’, aldus Tiemen Epema, projectmanager van het Winterswijkse familiebedrijf dat onderdeel 
is van de WAM&VanDuren Bouwgroep. 
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Nijmegen • Museum Kam

Geen zicht op de toekomst zonder blik in 
het verleden. Bij het in 1895 opgerichte 
Bouwbedrijf Ten Haken begrijpen ze dit. 
Exact een eeuw geleden gaf de in de 
staalindustrie rijk geworden 
Rotterdammer Gerardus Marius Kam 
opdracht tot de bouw van het museum 
in zijn geliefde Nijmegen. Dit om er zijn 
andere liefde – archeologische vondsten, 
vooral Romeinse – onderdak te bieden. Het 
gebouw, ontworpen door architect Oscar 
Leeuw, is dan ook gebaseerd op een 
Romeinse villa, voorzien van een centrale 
hal en atrium als middelpunt. In 2002 werd 
het gebouw Rijksmonument. In de tijd 
veranderde de functie van sec expositie-
ruimte naar provinciaal depot, in 
combinatie met een studie- en 
informatiecentrum voor Archeologie in 
Gelderland. Epema: “Er zijn in de loop 
der jaren nogal wat ingrepen gedaan die 
afbreuk deden aan de zo unieke uitstraling 
en beleving van het gebouw.”   

Duurzaamheid hoog in vaandel
Tijd om in te grijpen voor de huidige 
eigenaar, de Provincie Gelderland. Epema: 
“Onze opdracht was ervoor te zorgen dat 
het Museum en de aangrenzende 
conciërgewoning, die dienst deed als 
depot, met elkaar verbonden werden 
en toegankelijker gemaakt voor minder 
validen. Dit met oog voor de optimale 
bewaarcondities van de waardevolle 
archeologische collectie: denk dan aan 
zaken als de juiste temperatuur en 
luchtvochtigheid.” Een ander belangrijk 
onderdeel was het verduurzamen van 
het gebouw. Dit werd onder meer bereikt 
door het verbeteren van de bouwkundige 
schil zodat het energieverbruik drastisch is 

verminderd, het isoleren van de 
vensters, nieuwe kozijnen met 
hoogwaardig isolatieglas, het gebruik van 
zonnepanelen en warmteopwekking door 
een hybride systeem met een 
luchtwarmtepomp. Hoe kijkt de Ten 
Haken-projectleider terug op dit boeiende 
project? “Al met al hebben we het gebouw 
bouwkundig en installatietechnisch 
klaargemaakt voor de toekomst”, kan 
Epema tevreden concluderen namens 
Bouwbedrijf Ten Haken. Naar verwachting 
stappen de eerste bezoekers voor het eind 
van dit jaar nog ver de drempel van het tot 
modern museum ‘omgetoverde’ 
voormalige Romeinse atriumhuis.

Dankzij de ingrijpende restauratie en verbouwing 
voldoet Museum Kam weer aan de eisen van deze tijd.

75 jaar betrouwbaar,
duurzaam en van 
hoge kwaliteit
Galjema ontwerpt duurzame en 
innovatieve gebouwinstallaties voor 
de utiliteit. Het bureau wordt in de 
markt herkend als een betrouwbaar 
bureau dat staat voor de kwaliteit 
van de aan haar opgedragen 
werkzaamheden. 

Innovatief
en flexibel

Integrale
samenwerking

Bezieling en
betrokkenheid

Galjema BV. Technisch Adviesbureau
Spazio Offices - 3e verdieping
Buitenom 247 | 2711 KB Zoetermeer
079 206 5080
galjema@galjema.nl
www.galjema.nl
Stadshart Zoetermeer P8
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Bouw voor de zekerheid op Soil-ID bouwkundige bodeminjecties

www.soilid.nl 
Telefoon 076-549 83 70

We stabiliseren wat oud is en steun 
nodig heeft, zodat ondergrondse 

uitbreiding haalbaar/betaalbaar wordt.

We faciliteren nieuwbouw 
door droge bouwkuipen op te 
leveren en we maken liftputten 
in bestaande gebouwen

Diepgravende 
           bouwtechnieken

Soil-ID adv. 190x277 ..indd   1Soil-ID adv. 190x277 ..indd   1 12-10-2022   20:5712-10-2022   20:57

Museum Kam • Nijmegen
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Doorbraak en verbinding dankzij Soil-ID   
“We willen het museumgebouw op nummer 45 verbinden met de voormalige dienstwoning op 47 via een

 tussenbouw en een verbindingsgang op kelderniveau. Hoe kan dat veilig, met het oog op de onbekende 

ondergrond in het verbindingsstuk tussen de gebouwen?”. Ziedaar de vraag die binnenkwam bij Soil-ID 

Bouwkundige Bodeminjecties. Hun bodemspecialist Reimer Lievaart geeft inzicht in de aanpak van het in 

Vianen gevestigde bedrijf. 

De twee gebouwen aan de Nijmeegse Museum Kamstraat bestaan allebei uit drie niveaus: kelder, begane grond 

en verdieping. Om de doorbraak c.q. tussenbouw (waarin is voorzien in een nieuwe entree en een invalidenlift) 

mogelijk te maken zodat bezoekers vrijuit heen en weer kunnen, was het allereerst noodzakelijk de 

bodemstructuur ter plekke in kaart te brengen. Lievaart: “Het maaiveld werd er verlaagd tot onder het 

aanlegniveau van de fundering, maar dat kan niet zonder een grondkering. Op deze locatie werken met zware 

machines die bijvoorbeeld een damwand plaatsen, is geen optie. Dan ga je dus kijken wat de mogelijkheden zijn 

om voldoende draagkracht te creëren met waterglasinjecties: een veilige, trillingvrije techniek. Bij Kam bestaat 

het mengsel uit drie hoofdcomponenten: water, waterglas (natriumsilicaat) en een verhardingsmiddel. Door te 

injecteren met waterglas wordt de bodem als het ware verhard tot zandsteen.”

Nijmegen • Museum Kam

Meten is weten
Het begint met gedegen geotechnisch bodemonderzoek en het via lokale 

boringen verzamelen van grondmonsters en het verifiëren van de kenmerken 

van de funderingen. Meten is weten. “Vervolgens is het berekenen welke 

bodeminjectie op welke plek de meest optimale oplossing geeft om 

uiteindelijk ernaast veilig en verantwoord te kunnen ontgraven zonder dat het 

gebouw instort.” Dat een onbekende oude bodem en historische constructie 

altijd weer verrassingen opleveren, bleek ook in Nijmegen vertelt Lievaart. ‘Bij 

Kam kwamen, los van verschillende mooie archeologische vondsten, 

bijvoorbeeld ook drie spaarbogen bloot te liggen. Daarvoor hebben wij funderingsspecifieke injectieoplossingen 

ontworpen en uitgevoerd, in plaats van één integrale blokinjectie, waarin het bestek voorzag.”

Groot en klein
Soil-ID is vooral actief in Nederland, België en Duitsland. “En we doen niet alleen aan bodeminjecties om grond 

te stabiliseren, maar ook aan funderingsherstel, vochtbestrijding in bouwkuipen en bestaande gebouwen en het 

realiseren van liftputten in bestaande gebouwen met hoge grondwaterdruk. We leveren complete bouwputten 

op. Horizontale bodeminjecties kunnen hét alternatief zijn voor onderwaterbeton of retourbemaling in tijdelijke 

bouwkuipen. Al met al: we beschikken over kennis en kunde voor projecten groot en klein(er), zoals bij Kam. Zo 

realiseerden we onlangs voor Tata Steel een injectie van ongeveer 300 m³ onder een gigantische poer. Ter 

vergelijking: bij Kam hadden alle injectiemassieven opgeteld een totale omvang van zo’n 70 m³. Maar in 

principe blijft onze werkwijze hetzelfde, ongeacht de omvang van een project: we leveren maatwerk door 

middel van locatiespecifiek onderzoek, berekeningen, komen met een verbeteringsplan/oplossing en kunnen het 

vervolgens ook uitvoeren.”
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Museum Kam • Nijmegen
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Nijmegen • Museum Kam

De unieke uitstraling en 
beleving van het 
gebouw zijn zoveel 
mogelijk behouden
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Museum Kam • Nijmegen

Authentiek pand, 
moderne techniek    

WSi Techniek uit Groenlo zorgde er bij Museum Kam 

voor dat alles op het gebied van de E+W-installatie 

dik voor elkaar kwam. “Het was een mooie uitdaging 

om al die hedendaagse installaties in te passen in 

het monumentale gebouw, met name in de 

techniekruimtes beneden’, vertelt de bij WSi tot 

projectleider doorgegroeide Roy Krabbenborg, met 

z’n 27 jaar een stuk jonger dan het één eeuw oude 

Kam-pand.

In het kader van de restauratie/renovatie 

(Krabbenborg: “Eerherstel klinkt beter”) en de te 

maken duurzaamheidsslag voorzagen de 

medewerkers van WSi het gebouw onder meer van 

lucht-behandelingskasten met warmteterugwinning, 

een bodemenergiesysteem en een compleet nieuwe 

(gas-loze) warmte/koude opwekking. 

“Dit om de aanwezige archeologische vondsten en 

werkplekken zo optimaal mogelijk te conditioneren. 

Verder is er besloten afscheid te nemen van de 

fossiele brandstoffen en om de benodigde 

elektriciteit grotendeels zelf op te wekken door 

middel van PV-panelen. En dit alles zoveel mogelijk 

met behoud van authentieke details!”

Ervaring telt    
Een van de bedrijven die helemaal aan het einde 

van het Kam-project-traject zit is Uijen Glas & 

Kunststofkozijnen uit Tiel. 

“Naast het aanbrengen van brandvertragende- en 

veiligheidsbeglazing zijn wij op dit moment vooral 

druk bezig om de honderden oude stalen 

vitrinekasten van nieuw glas te voorzien”,  vertelt 

directeur Mark Uijen, zichzelf derde-generatie-glas-

aficionado noemend, verwijzend naar de 

familiegeschiedenis van zijn bedrijf (‘Anno 1936’). 

Subtiel werk
“Het bijzondere van dit project zit hem vooral in de 

omvang, niet zozeer in bijvoorbeeld het 

materiaalgebruik. Al is het vaak een subtiel werk, 

met het aanbrengen van speciale stalen strips en 

allemaal kleine friemelschroefjes”, aldus Uijen. 

Juiste beglazing
“Eigenlijk is dit project is ons als ‘antiek’ bedrijf op 

het lijf geschreven. Maar in het kader van het 

milieu- en energievraagstuk helpen we net zo 

gedreven particulieren met het verduurzamen van 

hun huis via de juiste beglazings- en 

kunststofkozijnenoplossingen.”
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De fraaie centrale trap zorgt ongetwijfeld voor een wow-effect bij bezoekers.
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Een plafond heeft vaak meer invloed op een ruimte qua sfeer, thermisch of 
akoestisch dan verwacht. Dat was dé reden voor van Vonderen om ISOTEX®

te ontwikkelen. Voor de EPS onderlaag bieden wij samen met onze leverancier 
Soprema Nederland een totaaloplossing.

Bij de ontwikkeling van ISOTEX® is rekening gehouden met de wensen en eisen 
van architecten en opdrachtgevers.

ISOTEX® is zeer geschikt voor uiteenlopende gebouwen voor plafonds en
wanden van kelders, parkeergarages, verkeersruimten en o.a. trappenhuizen.
Kleuren; grijs, wit en zwart in grove en fi jnere structuur.

Enkele voordelen van ISOTEX®:
▼ Naadloos  
▼ Akoestisch
▼ Brandveilig                                                     

▼  Thermisch hoogwaardige
toepassing

▼ Budgetvriendelijk 
▼ Snelle montage

www.vanvonderen.nl

Van Vonderen Goo.indd   1Van Vonderen Goo.indd   1 13-09-21   11:2013-09-21   11:20

Museum Kam • Nijmegen

Oog voor historie    
De overeenkomst tussen Krasnapolsky, Radboud MC, 

Mauritshuis, Paleis op de Dam, het Rijksmuseum 

én Museum Kam? “Wij hebben ze allemaal van een 

kwalitatief hoogstaand stukje verf voorzien”, vertelt 

projectman Tonnie Banken van de Van Vonderen 

Groep, een naam in de restauratiebranche met 

vestigingen in Tiel, Oosterhout en Bergijk. “En wel 

volgens ons bedrijfsmotto: perfectie in afbouw en 

schilderwerken.”

Voor Museum Kam hoefden ze hun schilders niet te 

motiveren, lacht Banken: “Die staan in de rij voor dit 

soort mooie projecten.” Van Vonderen schilderde in 

Nijmegen de buitenzijde van het pand, de 

technische ruimten eronder en intern de wanden, 

plafonds, schapjes en fraaie centrale trap. “Maar het 

meest in het oog springend zijn daar de historische 

vitrines, die zijn opgeknapt, opnieuw geschilderd 

en voorzien van nieuw glas. Die vitrines zijn echt in 

oude glorie hersteld.”

Speciaal onderzoek
“In dit licht: samen met Akzo Nobel Sikkens is er 

speciaal onderzoek gedaan hoe we het kleurgebruik 

zoveel mogelijk in lijn met vroeger hebben 

kunnen brengen. Dit alles geldt overigens ook voor 

de woning naast het museum, die bij het museum 

getrokken is. Ook daar hebben we historisch 

schilderwerk afgeleverd”, aldus Banken. Die niet 

vermeld wil hebben dat hij onlangs zijn veertigjarig 

bedrijfsjubileum vierde bij de Van Vonderen Groep.

‘Onze medewerkers staan in de 

rij voor dit soort mooie

projecten’
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Vaantje: van vlak 
stukadoorswerk tot 

restauratie    
“Ja, afgaand op de lange lijst met projecten die we 

de afgelopen halve eeuw hebben gerealiseerd, kun 

je Vaantje Totaal Afbouw zonder overdrijving één 

van dé specialisten in restauratiewereld noemen”, 

zegt directeur Tommy Lommers. 

“Als het om stukadoorswerk gaat kunnen wij als 

geen ander de afwerking van historische gebouwen 

weer in hun oorspronkelijke staat terugbrengen. 

Vaak voeren we daarbij, om de historische context te 

bewaken, eerst een grondig onderzoek uit en 

leggen we de oplossing vast in een op maat 

gemaakt restauratieplan. 

We zijn er dan ook trots op dat we onderdeel waren 

van het team dat verantwoordelijk is voor de 

restauratie c.q. renovatie van Museum Kam”, In 

Nijmegen konden de specialisten van het in Sint 

Michielsgestel gevestigde Vaantje Totaal Afbouw 

zich uitleven in hun brede vakgebied; van vlak 

stukadoorwerk tot de restauratie van de vele 

cassettenplafonds die het historische pand rijk is. 

vaantje
TOTAAL AFBOUW

www.vaantjetotaalafbouw.nl

• info@vaantjetotaalafbouw.nl
• +31(0) 6 30 59 25 30

• www.vaantjetotaalafbouw.nl

De kleur van het schilderwerk is zoveel 
mogelijk in lijn gebracht met vroeger.
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Dozon: een sluitend 
verhaal    

Met negen vestigingen is Dozon Bouwtechniek uit 

Doetinchem dé bouwtechnische groothandel voor 

Oost-, Midden- en Noord-Nederland. Hun 

pecialisme: hang- en sluitwerk.  

Ook voor Dozon was de uitdaging: moderniseer 

zonder afbraak te doen aan de uitstraling van het 

museum. “Bij Museum Kam namen wij een klein 

maar belangrijk gedeelte van de renovatie voor onze 

rekening,” vertelt projectleider Sander Kinnaer. 

“Waar wij concreet voor moesten zorgen? Dat 

deuren kunnen afsluiten met de juiste sloten/

cilinders. Dat de ouderwetste sleutelbossen worden 

vervangen door één sleutel, die de diverse 

gebruikers toegangsrechten geeft tot de gewenste 

deuren. Dat deuren rolstoeltoegankelijk zijn door 

deurautomaten. Dat buitendeuren bij calamiteiten 

eenvoudig kunnen openen dankzij paniekbeslag en 

dat deuren waar nodig door drangers en 

houdmagneten zelfsluitend zijn. En verder waren 

we nauw betrokken bij het zoeken naar passend 

deurbeslag. Natuurlijk geheel in de lijn met het 

bestaande beslag dat we deels hergebruiken, en dus 

in lijn met het prachtige eeuwoude gebouw.”

 

AVU b.v. klimaatbeheer  |  ‘t Goor 5  |  7071 PC Ulft  |  Tel. 0315 - 64 22 11  |  E-mail info@avu-bv.nl

Airconditioning

Ventilatie

Luchtgordijnen

Vloerverwarming

Luchtverwarming

Warmtepompen
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Handwerk. Maatwerk. Apart werk    
Leidekkers- en Loodgietersbedrijf Koenders uit Neede zou bij Museum KAM in totaal zo’n 8500 kilo lood 

verwerken, maar qua hoeveelheid valt dat nog wel mee zegt directeur Harrie te Lintelo, zwager van 

bedrijfsoprichter (in 1978) Dinant Koenders. ‘Het was vooral veel ambachtelijk handwerk, geen recht-

toe-recht-aan meters maken. Eén van de taken waarvoor het projectteam bij ons aanklopte was het optimaal 

laten aansluiten van het muurmetselwerk op de platte daken. En verder zijn er elders ook een heleboel 

muurafdekkers waar lood op zit. Dit was best wel een apart werk. Maatwerk.’

Te Lintelo denkt dan vooral aan één van de beeldbepalende onderdelen van het gebouw: de twee torentjes aan 

de voorzijde. ‘Het ging hier om allemaal korte stukjes loodwerk die door middel van veel knipwerk en handwerk 

gefelst werden aangebracht.’ Leidekkers- en Loodgietersbedrijf Koenders, dat al in 2021 voor het eerst de steiger 

opklom bij KAM, is momenteel bezig met de laatste hand: de laatste loden muurafdekkers en het plaatsen van 

een aantal hemelwaterafvoeren.

Leidekkersbedrijf D.Koenders
NIJVERHEIDSWEG 3, 7161 AA NEEDE

POSTBUS 128, 7160 AC NEEDE

T: 0545 - 29 22 17

E: INFO@LEIDEKKERSBEDRIJF-KOENDERS.NL

Leidekkerswerk
Loodgieterswerk
Diversen

LOOD-
KOPER-

ZINKWERK

LOOD-
KOPER-

ZINKWERK

LID VAN:

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
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Museum Kam • Nijmegen

Het Museum en de aangrenzende 
conciërgewoning zijn met elkaar verbonden.Smeden met passie    

Smederij Bosman restaureerde voor Museum KAM 

de vitrinekasten en installeerde divers klein 

smeedwerk, maar letterlijk en figuurlijk het meest in 

het oog springend was toch wel de restauratie van 

de historische vlaggenmast vindt Joost Bosman van 

het inmiddels uit drie man bestaande Winterswijkse 

bedrijf. 

“Noem me vooral geen directeur, want het draait 

hier vooral om het met passie maken van mooi 

smeedwerk. Samen, met de klant. Ons iedere keer de 

vraag stellend (ook in het geval van die 

vlaggenmast): ‘Waarom doen we het zó, welke 

keuzes maken we, voor welke werkmethode kiezen 

we?’. Met aandacht en oog voor detail.”

Dat Smederij Bosman betrokken was en is bij grote 

nationale projecten weigert Bosman dan ook te 

benoemen: “De particulier die hier binnenloopt 

met een klein beugeltje wordt met dezelfde egards 

behandeld.” De bedrijfswebsite? Al een jaar ‘under 

construction’, want het echte werk gaat voor. Wel: 

Bosman was één van de eerste restauratiesmeden 

die beschikte over het ERM-kwalificatie, een 

certificaat dat staat voor borging van kwaliteit in de 

branche.

Joost Bosman
Industrieweg 11
7102 DX  Winterswijk
0543 - 745 110
info@smederij-bosman.nl
www.smederij-bosman.nl

EXCLUSIEF FUNCTIONEEL EN DECORATIEF SMEEDWERK
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Opdrachtgever
Provincie Gelderland

Architect
Architektenburo Verlaan & Bouwstra BV, Vianen

Interieurarchitect
Studio OTW, Amsterdam

Bouwfysica
ABT Ingenieursbureau, Velp

Installatietechnisch adviseur
Galjema BV Technisch Adviesbureau, 
Zoetermeer

Constructeur
Constructiebureau de Prouwer BV, Bunnik

Aannemer
WAM & Van Duren, Winterswijk

E-installateur
WSi Techniek, Groenlo

Restauratie
Bouwbedrijf Ten Haken, Winterswijk

Grondinjectie
Soil-ID BV, Vianen

Hang-en sluitwerken
Dozon Bouwtechniek, Doetinchem

Beglazing & schilderwerk
Van Vonderen Groep, Bergeijk

Vloerverwarming
AVU Klimaatbeheer BV, Ulft

Stucwerk
Vaantje BV, Sint-Michielgestel

Glas vitrines & deuren
Uijen Glas BV, Tiel

Koperwerk & zink
Leidekkersbedrijf D.Koenders, Neede

Historische vlaggenmast & smeedwerk
Smederij Bosman, Winterswijk

Bouwprogramma
Restaureren/renoveren & verbouwen 
rijksmonument museum Kam
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Noordelijk Havenhoofd • Scheveningen

Nieuw Bootshuis en restaurant Simonis
in Scheveningen voelt meteen vertrouwd  
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: SystaboIB

De Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij 
(KNRM) en visrestaurant 
Simonis zijn gehuisvest in 
de nieuwbouw.
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De bouw van het Bootshuis voor de KNMR 
en het restaurant voor Simonis maakt 
onderdeel uit van de bouwkundige 
ontwikkeling en gebiedsinrichting aan het 
Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen. 
Opdrachtgever is VolkerWessels Vastgoed. 
“Het Bootshuis is ontworpen door 
architectenbureau DAVL Studio uit Den 
Haag. Qua ontwerp diende het gebouw 
goed aan te sluiten op het naastgelegen 
monumentale gebouw van de visafslag. 
Je kunt gerust stellen dat ze daar prima 
in geslaagd zijn. De uitstraling van de 
geïsoleerde betonnen gevelelementen en 
aluminium vliesgevels sluit naadloos aan 
op de oude visafslag. Ook de hellingshoek 
van het dak van het nieuwe Bootshuis is 
identiek aan dat van het markante gebouw 
dat ernaast ligt. Het is een fonkelnieuw 
gebouw, maar het gaat perfect op in de 
omgeving.”

Opslag voor KNMR en visrestaurant 
Simonis
Verdeeld over een 2-onder-1 kap heeft het 
gebouw een bruto vloeroppervlak van circa 
950 m². De helft van het gebouw dient als 
stalling voor de boten en andere faciliteiten 

Systabo is als zelfstandige werkmaatschappij binnen Volker Wessels gespecialiseerd in de realisatie van 
bedrijfshuisvesting. Recent leverde het bedrijf uit Enschede de nieuwe huisvesting voor de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en nieuw restaurant voor de Scheveningse horeca-ondernemer 
Simonis aan het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen op. “Het was voor ons een mooi project met een aantal 
interessante bouwkundige uitdagingen”, vertelt projectleider en directielid Martijn Lammertink. 

Noordelijk Havenhoofd • Scheveningen

‘Het is een fonkelnieuw gebouw,
maar het gaat perfect op in de omgeving’

Om verrassingen uit te sluiten, is het totale 
project van tevoren uitgewerkt in BIM.
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Scheveningen • Noordelijk Havenhoofd

‘De korte 
bouwtijd heeft 
alles te maken 
met een goede 
voorbereiding’

van de KNMR. De bovenverdieping is 
ingericht als bemanningsruimte. “Daar 
kunnen de vrijwilligers van de 
reddingsbrigade verpozen, vergaderen 
en activiteiten organiseren. De andere 
helft van het pand is voor Simonis. Op de 
begane grond bevindt zich de keuken en 
zowel boven als beneden kunnen de 
gasten in het restaurant genieten van 
heerlijke visgerechten. Ook de invulling van 
deze nieuwe locatie past dus perfect in het 
hele plaatje.”

Geholpen door BIM-model en 
prefabricage
In maart dit jaar ging hoofdaannemer 
Systabo met een aantal vertrouwde 
bouwpartners van start met de 
realisatie van het nieuwe Bootshuis/
restaurant. In september werd het gebouw 
precies volgens planning opgeleverd. De 
korte bouwtijd heeft volgens Martijn alles 
te maken met een goede voorbereiding en 
strakke planning. “Om op voorhand 
verrassingen tijdens de bouw zoveel 
mogelijk uit te sluiten, werken wij het 
totale project uit in BIM. Dat is een 3D 
model waarin alle bouwkundige details zijn 

verwerkt, hierdoor bouwen we dus eerst 
volledig virtueel voorafgaand aan de 
eigenlijke uitvoering. Eén van de 
uitdagingen die wij daardoor al snel in 
het vizier hadden, was de aansluiting van 
schuine gevels op de betonnen luifel aan 
de voorzijde en zijkanten van het pand. 
Zo dicht bij de kust moet een waterdichte 
verbinding op die aansluitingen 
gewaarborgd zijn. Door de vroegtijdige 
aandacht in engineering en het BIM-model 
sloten de diverse prefab bouwelementen 
perfect op elkaar en konden we snel, 
degelijk en duurzaam bouwen.”

Qua ontwerp diende het gebouw goed aan te sluiten op het 
naastgelegen monumentale gebouw van de visafslag.
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Pelgrim Safety BV 
waarborgt veilig 
werken op hoogte    

 

Waar op hoogte gewerkt moet worden, daar zorgt 

Pelgrim Safety uit de Achterhoek voor 

veiligheidssystemen waarmee je veilig het dak op 

kunt en goed thuis kunt komen.

“Wij werken veelal in opdracht van aannemers, 

dakdekkers, woningcorporaties en VvE’s”, vertelt 

projectleider Marc Vriezen. “Hoofdaannemer Systabo 

nam ons in de arm voor het nieuwe bootshuis van 

de KNRM in Scheveningen. Hiervoor hebben we een 

risico-inventarisatie opgesteld voor de 

werkzaamheden op het dak. Op basis van de risico-

inventarisatie hebben wij een compleet veilig-

dak-plan ontworpen voor het tien meter hoge 

gebouw.”

“Na goedkeuring hebben wij dit dakveiligheidsys-

teem geleverd en gemonteerd. Denk hierbij aan een 

kooiladder voor een veilige toegang tot het dak, 

zonemarkering en SafeLine valbeveiliging. De 

gebruikte materialen zijn duurzaam uitgevoerd in 

bijvoorbeeld rvs en daardoor dus gegarandeerd 

onderhoudsvrij en jarenlang veilig te gebruiken.”

Noordelijk Havenhoofd • Scheveningen

De helft van het gebouw dient als stalling voor 
de boten en andere faciliteiten van de KNRM.
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Opdrachtgever
Simonis, Scheveningen

Opdrachtgever
KNRM, Scheveningen

Ontwikkelaar
VolkerWessels Vastgoed, Nieuwegein

Architect
DAVL Studio, Den Haag

Hoofdaannemer
Systabo, Enschede

Betonvloer
Hiber Betonvloeren BV, Sint-Oedenrode

Leveren en monteren permanente 
dakveiligheid
Pelgrim Safety BV, Netterden

Houten kozijnen
Timmerfabriek Bramer BV, Enschede

Sectiedeuren
Salco BV, Zwaagdijk-Oost

Stalen trappen
GS Staalwerken Gerwen BV, Nuenen

Bouwprogramma
Nieuwbouw boothuis Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij (KNRM) en nieuw 
horecapaviljoen van Vishandel Simonis

Bruto vloeroppervlakte
950 m2

Scheveningen • Noordelijk Havenhoofd

Industrieweg 8
5492 NG Sint-Oedenrode
Kantoor    +31(85)9023968 
Uitvoering +31(6)25115371
Verkoop   +31(6)28410733
E-mail           info@hiber.nl
 

 
betonvloeren bv

hiber
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Ds. Abraham Hellenbroekschool • Zwijndrecht

Het gebouw is qua vorm 
heel herkenbaar als school 
en de patio verdeelt de vier 
delen met elkaar.
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: Bouwbedrijf R.A. van LeeuwenIB

‘Onze jarenlange ervaring in 
de bouw van scholen

kwam goed van pas’
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“We zijn in september vorig jaar 
begonnen met deze opdracht, die de 
complete nieuwbouw van de school 
behelsde. De bestaande, oude school was 
toen al door de gemeente Zwijndrecht 
gesloopt waardoor wij in september 2021 
konden beginnen met het grondwerk. 
Vervolgens ging de eerste week van 
november de eerste paal de grond in”, 
begint Bargeman. Hoewel de opdracht in 
grote lijnen volgens plan verliep, was er 
gaandeweg helaas ook sprake van enige 
tegenslag. “Tijdens de ruwbouw viel de 
levertijd van diverse materialen tegen, 
zoals staal dat in speciale afmetingen was 

De nieuwbouw van de Ds. Abraham Hellenbroekschool in Zwijndrecht 
was bouwbedrijf R.A. van Leeuwen op het lijf geschreven. Projectleider 
Albert Bargeman vertelt waarom.

Ds. Abraham Hellenbroekschool • Zwijndrecht

‘Het is een gebouw dat qua vormen heel herkenbaar 
is als school: vier blokken met een patio in het midden’ 

besteld. Hierdoor liepen we wat vertraging 
op. De bedoeling was eerst dat de school 
in de zomervakantie zou verhuizen naar 
het nieuwe pand: dat is nu de herfst-
vakantie geworden.” 

Geanodiseerde kozijnen
Verder liep de nieuwbouw wel volgens 
plan. “Alles is in goede harmonie met de 
opdrachtgever afgestemd. Ook hadden we 
regelmatig contact met andere partners 
van dit project. Zo zijn de gekozen 
aluminium kozijnen geanodiseerd in plaats 
van dat ze voorzien zijn van een standaard 
poedercoating. Deze bewerking zorgt voor 

een specifieke uitstraling qua kleur: een 
bewuste keuze van de architect. Het gevolg 
is wel dat we met de andere afwerkingen 
ook rekening moesten houden met de 
specifieke kleurstelling. Daar waren hier 
en daar beperkingen in. In goed overleg 
met de architect kozen we voor de juiste 
materialen.”

Hernieuwbare bouwstoffen
Bargeman is tevreden met het 
eindresultaat: “Het is een gebouw dat qua 
vorm heel herkenbaar is als school: vier 
bouwblokken met in het midden een patio 
die de vier delen met elkaar verbindt. Het 
gebouw is helemaal geënt op 
duurzaamheid. Er zijn veel hernieuwbare 
bouwstoffen gebruikt. Zo is gekozen voor 
een houten spanten constructie met 
houten gevelelementen en een houten 
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Zwijndrecht • Ds. Abraham Hellenbroekschool

is als school: vier blokken met een patio in het midden’ 

R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf B.V.
Nijverheidsweg 3

2404 HD Alphen aan den Rijn

0172 422 000

info@ravanleeuwen.nl

www.ravanleeuwen.nl

Een goed gebouw is iets wat zijn waarde behoudt of 
in waarde stijgt. Wij realiseren samen met, én voor u 
of uw organisatie kwalitatief hoogwaardige woon-, 
werk- en leefomgevingen. Plaatsen waar mensen 
zich thuisvoelen, kinderen kunnen spelen en leren. 
Omgevingen waarbinnen organisaties zich 
kunnen ontwikkelen en doorgroeien.

Bouwen, voor nu 
én de toekomst DS. ABRAHAM HELLENBROEKSCHOOL 

dak. Ook is het pand volledig gasloos en 
voorzien van pv-panelen.” De 
dakafwerking is gaandeweg de opdracht 
nog aangepast, vertelt de projectleider. “In 
de aanbesteding stond dat voor een 
EPDM-dakbedekking zou worden gekozen. 
Dat is later gewijzigd naar een aluminium 
fels dak. Daardoor zie je als het ware de 
banen in het dak, het is een type 
dakbedekking die in het werk wordt 
samengesteld. Ik denk dat het een goede 
keuze is, het past uiteindelijk heel mooi bij 
het gebouw.”

Op het lijf geschreven
R.A. van Leeuwen uit Alphen aan den Rijn 
heeft een jarenlange ervaring met de bouw 
van scholen. “Van huis uit zijn we hout-
bouwers, dus deze opdracht - een school 
waarbij sprake was van houtbouw - was 
ons op het lijf geschreven.”

De gekozen aluminium kozijnen 
zijn geanodiseerd, wat zorgt voor 
een specifieke kleur.
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Ambachtelijk 
metselwerk geeft elk 
gebouw iets extra’s    

 In een tijd dat er steeds vaker wordt gekozen voor 

prefab en modulair bouwen is het mooi om te zien dat 

het ambachtelijk vakwerk echt nog niet verdwenen 

is. Een mooi voorbeeld is metselaar Rens de Kreij. Hij 

begon drie jaar geleden zijn eigen bedrijf De Kreij 

metselwerken. Veelal werkt hij in opdracht van 

aannemers, maar ook particuliere opdrachtgevers 

weten hem goed te vinden. 

In opdracht van bouwbedrijf Van Leeuwen uit Alphen 

aan de Rijn mocht Rens al het schoon metselwerk 

voor de nieuwe Ds. Abraham Hellenbroekschool in 

Zwijndrecht verzorgen. 

Metselaar draagt graag zijn steentje bij
“Het is het eerste project voor deze aannemer en voor 

mij is deze klus in Zwijndrecht een echte 

thuiswedstrijd. Bij dit project mocht ik het metselwerk 

voor zowel de binnenmuren als de buitengevels voor 

mijn rekening nemen. Je kunt dus stellen dat ik 

letterlijk mijn steentje heb bijgedragen aan deze 

mooie nieuwe school.” 

Voor bedrijven en particulieren  |  0621193901  |  dekreijmetselwerken@gmail.com

Nieuwe school krijgt 
praktisch en stijlvol 

interieur    

 ICH Interieurbouw BV uit Sint-Maartensdijk is gespe-

cialiseerd in het ontwerpen en creëren van praktische 

en stijlvolle interieurs. “Dat doen wij met name pro-

jectmatig voor bijvoorbeeld scholen, zorginstellingen 

en horecagelegenheden”, vertelt mede-eigenaar en 

werkvoorbereider Martijn van Houte.

Projectarchitect John Mol van EGM Architecten uit 

Dordrecht benaderde ICH Interieurbouw met de vraag 

om op basis van hun ontwerp een passend voorstel 

voor het interieur voor de nieuwe Ds. Abraham 

Hellenbroekschool in Zwijndrecht uit te werken. “In 

het ontwerp heeft de architect veel Pools 

grenenhout opgenomen. Wij zijn daar met ons 

ontwerp voor kasten, kapstokkasten en werkplekken 

naadloos op aangesloten. De interieurelementen 

hebben wij gemaakt van Pools grenen multiplex. Het 

is allemaal maatwerk met veel opbergruimte. 

Daarnaast zijn onze interieurs stijlvol en 

onderscheidend. Wat wij maken zie je nergens 

standaard in een interieurwinkel staan. Het geeft dus 

echt een unieke sfeer in elke ruimte.”
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Het gebouw is helemaal geënt op duurzaamheid.

Design om je goed te voelen 
Overdag en ’s nachts.
De nieuwe Zetra lamel voor buitenjaloezieën

Der SonnenLicht Manager

Nu te zien op  
onze digitale beurs
www.sunlight-interactive.de 

Maximale verduistering bij dag en nacht

Rechte geometrie voor een harmonieus gevelbeeld

Maximale ontwerpvrijheid - van kleur tot oppervlak
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Persbericht 
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Daan Bruggink is een duurzame 
voorloper en oprichter/directeur-architect 
van ORGA architect. Hij probeerde de 
afgelopen vijftien jaar bestaande 
conventies in de bouw en stuurde aan op 
een transitie naar fossielvrije, circulaire 
en gezonde gebouwen. Bijvoorbeeld als 
voorzitter van de Adviesgroep Nieuwbouw 
& Renovatie van de Dutch Green Building 
Council. De activiteiten van Daan zijn niet 

Remkes denkt/vreest dat de Raad 
van State de bouw binnenkort weer 
stil gaat leggen ivm CO2-uitstoot. 
Zie. Daarnaast begint vandaag 
de Dutch Green Building Week. 
Misschien dat ik jullie hiermee een 
mooie aanleiding biedt om eens met 
duurzame voorloper Daan Bruggink 
te spreken over de toekomst 
bouw (hij mocht tijdens de vorige 
bouwstop gewoon doorbouwen, ook 
naast beschermde natuurgebieden, 
ik heb een aansprekend voorbeeld), 
de prijsvraag biobased bouwen 
van de Rijksbouwmeester die zijn 
bureau net won en bijvoorbeeld 
de biobased bouwmethoden van 
de toekomst etc. Zie ook de mail 
hieronder.

onopgemerkt gebleven. Zo stond hij 
vijfmaal in de ABNAMRO Duurzame 50 
(vorig jaar op 5), op 9 in de Innovatie Top 
100 van het MKB, won Daan de 
Nederlandse Bouwprijs en de Cirkel Award, 
was hij Alumnus van het jaar van de TU 
Delft en werd hij bijvoorbeeld 
genomineerd voor de Creative Heroes 
Award en de Ingenieur van het Jaar-
verkiezing. Ook de gebouwontwerpen van 
ORGA vielen veelvuldig in de prijzen. Zo 
werd basisschool de Verwondering in 2021 
aangewezen als duurzaamste gebouw van 
Nederland. Daan kan bijvoorbeeld praten 

over zelf groeiende mycelium-based 
bouwelementen die binnenkort op de 
markt verschijnen en biobased 
composieten voor de 3d printer die in elk 
vorm kunnen worden gemaakt en 
daarnaast over ‘oude’ biobased 
bouwmethodes zoals gestampte aarde, 
leemsteen en hout- tot strobouw. Groot 
voordeel van biobased bouwen: het put 
in tegenstelling tot fossiel bouwen onze 
schaarse grondstoffen niet uit, bedreigt de 
biodiversiteit niet en draagt aanzienlijk bij 
aan minder CO2- en stikstofuitstoot.

Persbericht 
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RhijnArt Keukens • Kesteren

Het pand heeft de 
uitstraling van een 
traditionele bomenloods.

Een moderne showroom met 
een natuurlijke uitstraling  
Met subtiele verwijzing naar vroegere boomkwekerij
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Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: Bouwbedrijf J.G. TimmerIB
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samen bouwen

BOUWPLANNEN?
Bouwbedrijf J.G. Timmer is het juiste adres voor al uw 
bouwplannen. Of het nu gaat om een woning, bedrijfshal, 
agrarische stal, bewaarloods, mestkelder of de inrichting 
van uw project; wij staan klaar om uw project te realiseren.

Door onze efficiënte werkwijze en gemotiveerde 
ervaren vakmensen leveren wij topkwaliteit tegen een 
concurrerende prijs.
Korte lijnen, persoonlijk contact en betrouwbaar 
zakendoen; dat is waar wij voor staan.

Wij kunnen het hele project in eigen beheer realiseren,  
onder het motto: ‘Uw plan, onze zorg’.

JG Timmer, breed in vakkennis
 Woningbouw
 Utiliteitsbouw
 Betonbouw
 Food & Agrarische Bouw
 Interieurbouw

Interesse?
Heeft u interesse of wilt u meer  
weten, scan dan de QR-code.

0488 - 488 860
Batterijenweg 3
4041 DA Kesteren
info@jgtimmer.nl  
www.jgtimmer.nl

Bouwbedrijf JG Timmer

advertentie 190x277.indd   1advertentie 190x277.indd   1 10-10-2022   12:19:2410-10-2022   12:19:24
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“Het pand heeft de uitstraling van een 
traditionele bomenloods”, zegt Van 
Harberden. “Dat was een wens van de 
gemeente, omdat op het perceel vroeger 

In het Gelderse Kesteren heeft Bouwbedrijf J.G. Timmer een nieuwe showroom voor RhijnArt Keukens gebouwd, 
een bedrijf dat luxueuze keukens op maat levert voor bedrijven en particulieren. Uitstraling en afwerking waren 
sleutelwoorden bij het project. Jan van Harberden, eigenaar van RhijnArt Keukens, en Pieter Kool, projectleider bij 
J.G. Timmer, zijn blij met het resultaat.

‘Het helpt ook als je elkaar kent. We komen uit
hetzelfde dorp en hebben dezelfde mentaliteit’

een boomkwekerij stond. Wij hebben een 
schets laten maken, die meteen de 
goedkeuring van de gemeente kon 
wegdragen. Daarop heeft J.G. Timmer het 

plan verder uitgewerkt, waarbij wij als 
eindgebruiker onze inbreng konden laten 
gelden gedurende het hele traject.” 
Bouwbedrijf J.G. Timmer verzorgde de 
gehele uitvoering, van de fundering tot en 
met de plinten. Ook de terreininrichting 
werd door het bouwbedrijf verzorgd. 

Staal en beton
Het gebouw bestaat uit een betonnen 
kelderbak, waarop een staalconstructie 
van twee lagen met kanaalplaatvloeren 
staat. Daarboven is nog een zolder, die 
dienst doet als installatieruimte. Kool: 
“Voor de kelder hebben we een flink gat 
moeten maken, door de grote hoeveel-
heid grondwater was het drooghouden 
doormiddel van bemaling een uitdaging. 
Inpandig is een industrielift geplaatst om 
de goederen van boven naar beneden te 
kunnen verplaatsen. Aan het eind van het 
project hebben we nog eens flink moeten 
graven voor de regenwaterberging die we 
op het perceel moesten voorzien, omdat 
we toch heel wat terreinverharding hebben 
aangebracht.”

Gevels met natuurlijke uitstraling
De gevels bestaan voor een groot deel 
uit gevel vullende aluminium puien met 
Alucobond kaders. Voor de puien zijn op 
een aantal plekken horizontale 
lamellen geplaatst en voor een aantal 

De gevels bestaan voor een groot deel uit 
gevel vullende aluminium kozijnen met 
Alucobond kaders.
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dichte wanden verticale. “Die lamellen 
zouden oorspronkelijk van hout zijn”, 
aldus Kool. “Maar dat is lastig verkrijgbaar 
momenteel, zeker in de lengtes die we 
nodig hadden. Daarom is besloten om ze 
uit te voeren in gezet staal, dat bekleed is 
met een houtlook folie. Zo behielden we 
de natuurlijke uitstraling van het ontwerp 
en voldeden we meteen aan de wens van 
RhijnArt om een onderhoudsarm, niet 
vergrijzend product toe te passen.”

Strak en modern interieur
“Over de buitenkant waren we vanaf dag 
één enthousiast”, zegt Van Harberden. 
“Binnenin hebben we een grote inbreng 
gehad bij het bepalen van de indeling, die 
echt helemaal op maat gemaakt is voor 
ons. Alleen al vanwege die flexibiliteit 
verdient het gehele bouwteam een groot 
compliment. In het pand zitten verlaagde, 
gestuukte gipsplafonds om alles een strak 
uiterlijk te geven. Daarin moeten de 
doorvoeren en lichtpunten in één keer 
goed aangebracht worden, aanpassen 
achteraf lukt niet meer. Zelfs als we tijdens 
de bouw tot andere inzichten kwamen, 
konden die zonder problemen toch nog 
gerealiseerd worden.” Kool vult aan: “Het 
helpt ook als je elkaar kent. We komen uit 
hetzelfde dorp en hebben dezelfde 
mentaliteit. Misschien dat het project 
daarom zo mooi is verlopen, in een 
opbouwende sfeer. En dat zie je ook aan 
het resultaat. De wanden, alle koofjes en 
nisjes, het plafond, het ziet er allemaal 
strak uit.” Van Harberden besluit: “Een 
strak en modern gebouw van binnen, 
met van buiten een stoere en natuurlijke 
uitstraling. We zijn er heel blij mee.” J.G. 
Timmer leverde het pand eind juli op. 
Momenteel is RhijnArt Keukens volop bezig 
met het vullen van de showroom. Naar 
verwachting zal de opening eind dit jaar 
plaats vinden.

Stalen lamellen bekleed met een 
houtlook folie zorgen voor een 
natuurlijke uitstraling.
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‘Dit was voor ons een 
kleine klus’    

 

Van Mil Stukadoorsbedrijf BV uit het Gelderse Hedel 

verricht al tientallen jaren stukadoors- en afbouwwerk. 

In 2017 vierde het bedrijf haar vijftigjarig bestaan. In 

die jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een 

middelgroot bedrijf. Tot de opdrachtgevers van Van Mil 

Stukadoorsbedrijf behoren verzekerings-

maatschappijen, woningstichtingen, particulieren en 

middelgrote en grote aannemers.

“We doen nieuwbouw, renovaties en restauraties”, zegt 

Laurens van Cromvoirt, werkvoorbereider/uitvoerder 

bij het bedrijf. “Tegenwoordig zijn we veel bezig met 

de isolatie van buitengevels. Daar is in deze tijden van 

energiebesparing veel vraag naar.”

Klein maar fijn
Van Mil verzorgde bij de nieuwbouw voor RhijnArt 

Keukens het stucwerk van de liftschacht. Van 

Cromvoirt: “Dit was voor ons een kleine klus, ruim 

honderd m² glad stucwerk. Maar we werken wel 

vaker samen met aannemer J.G. Timmer, dan gaat het 

meestal om grotere opdrachten. Toch zijn we onze 

opdrachtgevers bij een wat kleinere klus even graag 

van dienst.”

 073 - 599 42 36 | info@vanmilstukadoors.nl | www.vanmilstukadoors.nl

Van Mil B.V.

Kesteren • RhijnArt Keukens

STATIONSWEG 454, SCHERPENZEEL  |  033 277 14 80  |  WWW.BERKHOFBV.NL

VOOR AL UW GROND-, 
SLOOP- EN STRAATWERK

Berkhof verzorgt 
bouwterrein van A tot Z    

 

Berkhof BV uit Scherpenzeel verzorgde bij de bouw van 

de showroom voor RhijnArt Keukens zo goed als alles 

wat met het bouwterrein te maken had. 

Harry Berkhof, die samen met twee broers het bedrijf 

runt, somt op: “We hebben het terrein in opdracht van 

bouwbedrijf J.G. Timmer bouwrijp gemaakt. Verder 

hebben we het grondwerk verricht voor de kelder. 

Daarnaast hebben we regenwater en vuilwater riolering 

aangelegd, damwanden en beschoeiingen geplaatst en 

drie soorten verhardingen aangebracht in de vorm van 

standaardbestrating, sierbestrating en asfalt. Daarna 

hebben we ook nog het terrein afgewerkt en ingezaaid.”

Geen standaard project
Berkhof vond het een mooi project. “In een notendop 

hebben we hier een groot deel van wat we doen als 

bedrijf kunnen laten zien. Bovendien was het geen 

standaard project, we hebben hier met wat luxere 

materialen gewerkt, zoals de hardhouten beschoeiingen. 

Wat ook mooi was aan dit project, was de samenwerking 

tussen alle partijen.”
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www.sterkelektrotechniek.nl

Johan Frisostraat 33

6668 CA  Randwĳ k

0488 74 50 20

info@sterkelektrotechniek.nl

Voor een sterk 
vakkundig 
eindresultaat

Beveiliging

Bekĳ k onze vacatures op de site!

ADVIESBEVEILIGINGS-
SYSTEMEN

DOMOTICANIEUWBOUW RENOVATIE UTILITEIT ZONNE-
PANELEN

project:
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Bouwbedrijf J.G. Timmer

Batterijenweg 3 4041 DA Kesteren
tel: 0488-488860 fax: 0488-488897

email : info@jgtimmer.nl
website: www.jgtimmer.nl

onderwerp:

adres:

opdrachtgever:

WijzigingDatumVersie Getekend Beoordeeld

projectnummer:

tekeningnummer:

schaal:

datum:

formaat:

getek:

status:

-
-

-
-

- -
- -

Batterijenweg 3, 4041 DA Kesteren

3D visualisatie

Bouwbedrijf J.G. Timmer B.V.

Nieuwbouw bedrijfspanden Hoofdstraat/Vicuslaan te Kesteren
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-

20-02738

3D

- -- -

Opmerkingen:
- Gehele constructie volgens opgave constructeur.
- Maten in het werk te controleren
- Tekening is niet geschikt voor uitvoering
- aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

OMG.VERGUNNING

--
--

-
-
-
-

Een sterk staaltje installatietechniek 
Sterk Elektrotechniek BV uit het Gelderse Randwijk verzorgde het overgrote deel van de elektrotechnische 

installaties voor de nieuwe showroom van RhijnArt Keukens. Een bijzonder project, volgens mede-eigenaar Niels 

van der Scheur: “We hebben de verlichting, de beveiligingsinstallaties en de koppeling met de w-installatie 

gerealiseerd middels een domoticasysteem en tevens de zonnepanelen geïnstalleerd. Het bijzondere is dat er 

stucplafonds werden toegepast over grote oppervlaktes waardoor je er achteraf niet meer bij kunt.”

Om de showroom een strakke uitstraling te geven, is gekozen voor gestuukte plafonds. Daarom was het cruciaal om 

vooraf te komen tot een goed lichtplan, met zoveel mogelijk flexibiliteit. Van der Scheur: “In kantoren met een 

systeemplafond kun je makkelijk achteraf wijzigingen doorvoeren, bij een gestuukt plafond niet. Daarom is vooraf 

goed overlegd met Jan van Harberden van RhijnArt Keukens. 

Toch zijn er tijdens de bouw nog aanpassingen gedaan. Gaandeweg ontstaan er nieuwe ideeën en inzichten, 

zowel vanuit de opdrachtgever als vanuit onze monteurs. Daar hebben we steeds direct op ingespeeld, in een goede, 

constructieve sfeer. Daarbij was ook de samenwerking met aannemer J.G. Timmer en alle onderaannemers van groot 

belang. Die verliep in een prima verstandhouding. Uiteindelijk kunnen we terugkijken op een heel mooi en 

bijzonder project. We hebben er een fraai visitekaartje bij.”

Ook het omliggende terrein is onder handen genomen.
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100 jaar vakkundig 
houtmanschap   

 

In 2023 bestaat Timmerfabriek De Grebbe uit 

Rhenen 100 jaar. In het bedrijf, dat gerund wordt door 

de broers Johan en Herbert van de Zandschulp, is in 

die 100 jaar het nodige veranderd. 

De producten worden vervaardigd met moderne 

machines en indien gewenst wordt er FSC 

gecertificeerd hout gebruikt en gewerkt conform het 

KOMO keurmerk. Wat niet veranderde is het 

vakmanschap van de medewerkers en hun passie voor 

het vak. “Vakkundig houtmanschap, noemen we dat”, 

zegt Herbert van de Zandschulp.

Mooie bijdrage
Aan de nieuwe showroom voor RhijnArt Keukens 

leverde Timmerfabriek De Grebbe een bescheiden 

bijdrage: circa tien binnendeurkozijnen met 

massieve HPL deuren. Van de Zandschulp: “De deuren 

zijn uitgevoerd in houtlook, dat is wel bijzonder. En 

ook bij een wat kleinere opdracht als deze zetten we 

ons vakkundig houtmanschap volledig in. Ook deze 

deuren moeten immers perfect functioneren.”

Remmerden 19F, 3911 TZ  Rhenen

(0317) 61 27 34, de-grebbe.nl

Kozijnen

Maatwerk

Deuren

Alles wordt straks super strak afgewerkt.
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Opdrachtgever
RhijnArt Keukens, Kesteren

Hoofdaannemer design & build
Bouwbedrijf J.G. Timmer BV, Kesteren

E-installaties
Sterk Elektrotechniek BV, Randwijk

W-installaties
Loodgietersbedrijf H. Veen, Ochten

Staalconstructie
H.J. Polinder BV, Nunspeet

Timmerwerkzaamheden
De Grebbe Timmerfabriek, Rhenen

Stucwerkzaamheden
Van Mil BV, Hedel

Systeembekleding
Gevelstyling by Donkersteeg, Kootwijkerbroek

Binnenwanden en plafonds
Bouwzaam Montage en Afbouw, Rhenen

Grondwerk, infra en terreinverharding
Berkhof BV, Scherpenzeel

Bouwprogramma
Nieuwbouw met showroom, kantoren en 
magazijn

Bouwperiode
September 2021 – juli 2022

Bruto vloeroppervlakte
Circa 1.850 m2

‘Een strak en modern 
gebouw van binnen, met 
van buiten een stoere en 
natuurlijke uitstraling.
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Nieuw Bedrijvencentrum Maurik 

Alle bedrijfsunits in no time verkocht

voorziet in grote behoefte 
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Goed-Bouw Bedrijfshallen BVIB

In december 2021 ging 
de bouw van start.
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Op industrieterrein Doejenburg ll in Maurik bouwde Goed-Bouw Bedrijfshallen BV uit Ede een 
modern bedrijfsverzamelgebouw. Het door De Vallei Ontwikkeling gerealiseerde project bestaat uit 
22 bedrijfsunits. Aan de vooravond van de oplevering kijkt werkvoorbereider Albert Visser tevreden 
terug op het project. “De credits gaan ook zeker naar de bouwpartners, waar wij al jarenlang mee 
samenwerken.”

Bedrijfsverzamelgebouw • Maurik
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In december 2021 ging de bouw van het 
nieuwe bedrijvencentrum van start en 
deze maand staat de oplevering gepland. 
“Het was nog even wachten op de 
nutsaansluiting”, zegt Visser. Voor 
hoofdaannemer Goed-Bouw Bedrijfshallen 
BV is het bouwen van bedrijfsunits, 
hallen, loodsen en distributiecentra 
dagelijks werk. “Vaak gaat het om 
omvangrijke panden die wij casco 
opleveren. Soms werken wij aan projecten 
die door onze eigen ontwikkelingsmaat-
schappij zijn opgezet en uiteraard werken 
wij ook in opdracht van derden.” Volgens 
de werkvoorbereider was er veel animo 
voor de nieuwe bedrijfsunits want ze zijn 
allemaal al verkocht.

Veel functionele ruimte voor 
ondernemers
De bedrijfsunits variëren in grootte van 
circa 70 m² tot circa 190 m². “Het gaat om 
achttien kleinere units en vier grote. De 
bedrijfshuisvesting valt in de categorie 
lichte industriële bestemming. Denk aan 
opslag, werkplaats, balieverkoop, 
showroom of kantoor. De gevlinderde 
betonvloer op de begane grond kan tot 
1.000 kg per m² belast worden en de 

‘De ondernemers 
die erin trekken 

kunnen hun 
nieuwe bedrijfs-
ruimte helemaal 

naar eigen inzicht 
inrichten’

kanaalplaatvloer die de helft van de 
bovenverdieping bestrijkt kan tot 400 kg 
per m² belasting dragen. Er zit een vaste 
houten trap in elke unit en een vide. 
Daardoor is de bovenverdieping ook echt 
extra ruimte om te werken of voor opslag.”

Duurzame bedrijfshuisvesting
Ook qua duurzaamheid zit het bij het 
Bedrijvencentrum Maurik wel snor. Albert 
vertelt dat elke unit zijn eigen nuts-
voorzieningen heeft en dat de complete 
technische installatie gasloos is uitgevoerd. 
“Het gebouw is goed geïsoleerd en ook 
de betonnen scheidingswanden dragen 
bij aan een goede (geluid)isolatie. Wat 
ook meespeelt is dat veel ruimtes in het 
gebouw als magazijn worden benut. Daar 
hoef je dus geen kamertemperatuur te 
hebben. De industriële afwerking past echt 
bij de omgeving waar het bedrijfs-
verzamelgebouw staat en de 
ondernemers die erin trekken kunnen hun 
nieuwe bedrijfsruimte helemaal naar eigen 
inzicht inrichten.”

Industriële uitstraling met speelse 
accenten
Aan de buitenzijde van het nieuwe 

bedrijfsverzamelgebouw springt vooral het 
zetwerk in de buitengevels eruit. De 
lichtgrijze sandwichpanelen worden 
rondom de kozijnen voor de overhead-
deuren en bovenvensters onderbroken 
door speelse accenten. “De antraciet-
kleurige panelen zijn bewust omkaderd 
met lijstwerk in een felle rode en blauwe 
kleur. Het is in basis één groot pand, maar 
het voelt door het buitenaanzicht toch 
gelijk alsof het allemaal afzonderlijke 
bedrijfspanden zijn. Rust, eenheid en toch 
onderscheid. Dat komt hier heel goed tot 
zijn recht.”

De bedrijfsunits variëren in grootte 
van circa 70 m² tot circa 190 m².
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Bedrijfsverzamelgebouw • Maurik

hjdakenwandbeplating.nl

Uw partner in dak- en 
wandbeplating 

Staalconstructies
Enkelwandig staal
Sandwichpanelen
Golfplaten
Lichtelementen
Zetwerk

Industriële gebouwen hoeven er echt niet saai uit 
te zien

Hallenbouw, stallenbouw en utiliteitsbouw kun je met een gerust hart aan de vaklui van Heger & Janssen Dak- en 

Wandbeplating uit Wekerom overlaten. “Wij werken veel in opdracht van aannemers maar ook rechtstreeks voor 

opdrachtgevers”, vertelt calculator Peter ter Maaten.

Bij de bouw van het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw op het industrieterrein in Maurik werd het bedrijf ingehuurd 

door hoofdaannemer Goed-Bouw Bedrijfshallen BV. “Onze taak was het leveren en monteren van de beplating. Het 

ging bij dit project om circa 2.400 m² warmdakplaten waarop later door een ander bedrijf de isolatie en bitumen 

dakbedekking werd aangebracht. Ook waren wij verantwoordelijk voor de complete bekleding en afwerking van alle 

buitengevels”, aldus Ter Maaten.

Sandwichpanelen in combinatie met zetwerk
Met het noemen van de gevelafwerking zijn gelijk de meest in het oog springende elementen van het gebouw 

aangehaald. “Het ging hier om ongeveer 1.700 m² gevelbekleding. De blindbevestigde sandwichpanelen in de kleur 

antraciet zijn voor extra contrast deels bekleed met zilverkleurige profielplaten. De in het oog springende accenten 

kwamen tot stand door de sparingen in de gevels te omkaderen met zetwerk in een felrode of -blauwe kleur.”
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Projectontwikkelaar
De Vallei Ontwikkeling BV, De Klomp

Architect
Architectenbureau AGB van Dijk, Veenendaal

Hoofdaannemer
Goed-Bouw Bedrijfshallen BV, Ede

Makelaar
Activast, Ede

Systeembekleding
Heger en Jansen Dak-en wandbeplating, 
Wekerom

Grondwerk
Barry van Heerdt, Ede

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfsverzamelgebouw met 
22 bedrijfsunits

Bouwjaar
December 2021 – september 2022

Bruto vloeroppervlakte
3.700 m2

Rust, eenheid en 
toch onderscheid 

Maurik • Bedrijfsverzamelgebouw
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DC Delin • Gilze

Marqant Bouwmeesters realiseert 
state of the art distributiecentrum 
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Tekst: Jan Smit 
Foto’s: Marqant BouwmeestersIB

Het nieuwe distributiecentrum 
staat op bedrijventerrein De 
Broekakkers.
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Het nieuwe distributiecentrum (DC) staat 
op De Broekakkers, een bedrijventerrein in 
Gilze gelegen aan de A58, niet ver van de 
Barge Terminal Tilburg. Het pand is 
gebouwd op een zogeheten brownfield 
kavel, een herontwikkelingslocatie waar 
voorheen groothandel Sligro was 
gevestigd. Het DC is in totaal 32.500 m² 
groot, bestaat uit twee units, 29.610 m² 
warehouse, 1.770 m² kantoorruimte en 
1.515 m² mezzanine. Deze tussen-
verdieping was aanvankelijk bedoeld als 
extra opslagruimte. In overleg met Van 
Assendelft, de groothandel in onder meer 
kampeerartikelen die een van de twee 
units gaat huren, is 600 m² van deze 
mezzanine inmiddels verbouwd tot extra 
kantoorruimte. Huurder van de andere unit 
is Trexico Logistics.

Stalen constructie
Het DC is op staal gefundeerd. De hoofd-
draagconstructie is van staal gecombi-
neerd met kanaalplaatvloeren. De gevel is 
rondom voorzien van een betonnen 
borstwering met daarboven gevel-

In Gilze levert aannemer Marqant Bouwmeesters begin november 
het grootste gedeelte op van het nieuwe distributiecentrum van 
logistiek vastgoedontwikkelaar Delin Property. Een duurzaam 
herontwikkelingsproject van hoge kwaliteit op een strategische locatie dat 
inmiddels helemaal is verhuurd.

DC Delin • Gilze

‘De aanwezigheid van een kolonie beschermde
roeken vormde een uitdaging tijdens de bouw’

beplating. Aan de uiteinden van het pand 
bevinden zich twee kantoorunits. Die zijn 
aan de buitenkant voorzien van 
sandwichpanelen waarop bronskleurige 
cassettes zijn aangebracht. Het dak bestaat 
uit stalen dakplaten met PIR-isolatie en 
PVC dakbedekking. Op het buitenterrein 
zijn er twee aanrijdroutes: een voor 
personenauto’s en een voor vrachtver-
keer. Die laatste is voorzien van zware 
H-klinkers. Verder zijn alle parkeerplekken 
gemaakt met grastegels.

Duurzaamheid voorop
Duurzaamheid was bij de bouw een 
belangrijke leidraad. Ledverlichting, een 
warmtepomp, een WTW-installatie en 
pv-panelen zorgen ervoor dat het DC 
energieneutraal is. Er liggen 146 
zonnepanelen op het dak. Dat hadden er 
veel meer kunnen zijn, vertelt Ron 
Vijfvinkel, die als projectmanager namens 
Delin Property de bouw begeleidt. “Er is 
ruimte voor nog eens zo’n achtduizend 
panelen, maar de teruglevering van de 
opgewekte stroom kan het elektriciteitsnet 

niet aan. Mocht dat veranderen: het pand 
is er klaar voor.” Ook is het nodige van 
het voormalige Sligro-pand hergebruikt, 
vult Gerard van Overveld, projectleider 
namens Marqant, aan. “We hebben alle 
beton en puin van het gesloopte pand 
gebruikt als onderlaag voor de fundering 
van de binnenvloeren en het straatwerk 
buiten. Verder zijn de Stelconplaten die we 
aantroffen hergebruikt voor versteviging 
van het terrein, vooral onder de 180 meter 
lange laadkuilvloer.”

Aanwezigheid roeken tijdens de bouw
Vermeldenswaardig vindt Van Overveld 
ook de in totaal 2.800 m³ aan 
infiltratiekratten. “De gemeente eiste dat 
we de eerste zes centimeter regenwater 
op het terrein zelf konden opvangen en 
bergen. Met deze kratten, de aanleg van 
wadi’s en de grastegels voldoen we ruim 
aan de gestelde eisen.” Een andere 
uitdaging betrof de aanwezigheid van 
een kolonie beschermde roeken. Om 
deze vogels tijdens het broedseizoen zo 
min mogelijk geluidsoverlast te bezorgen 
besloot de hoofdaannemer met bouwen 
te beginnen aan de kant waar deze kolonie 
zich bevond. Ook is de bouwroute 
omgezet. Van Overveld: “Op die manier 
hebben we een geluidsbarrière gecreëerd. 
Met succes. In juli zijn de jongen 
uitgevlogen.”
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Gilze • DC Delin

Het warehouse is 29.610 m² groot.
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‘Op deze manier is het voor iedereen plezierig 
bouwen’   

 

Bij de bouw van het nieuwe distributiecentrum van Delin in Gilze heeft Van de Haar Dak- Wand B.V. uit Wekerom zowel 

de dak- als wandbeplating geleverd en gemonteerd. Het gaat hierbij om de complete buitenschil, binnenwanden en de 

goudkleurige cassettes voor de kantoren.

Het dak bestaat uit 30.000 m² stalen dakbeplating. De wandbeplating heeft een totaal oppervlakte van 11.400 m². De 

buitengevel is opgebouwd uit sandwichpanelen met PIR- en deels brandwerende steenwolvulling. De binnenwanden 

rond de kantoren zijn eveneens brandwerend. Evert van Ee, verkoper bij Van de Haar Dak-Wand B.V, vindt het resultaat 

vanwege de verschillende kleurstellingen en de chique cassette-beplating erg geslaagd. Ook waardeert hij de 

prettige samenwerking. 

“We zijn al vroeg bij het project betrokken waardoor knelpunten al in een vroeg stadium bekend werden en we samen 

met Marqant Bouwmeesters, onze opdrachtgever, tot de beste details zijn gekomen. Dat komt het uiteindelijke resultaat 

ten goede. Met een praktische en betrokken houding en een goede relatie is het voor iedereen gewoon plezierig 

bouwen!”

Van de Haar Dak-Wand B.V. is gespecialiseerd in het leveren en monteren van stalen dak en gevelbeplating voor de 

industriële en agrarische bouw, zoals bedrijfshallen, loodsen, bewaarplaatsen en stallen.

DC Delin • Gilze

DAK-WAND 
   SPECIALISTEN!

Goede voorbereiding

Aandacht voor kwaliteit, snelheid en veiligheid

Uitdagende projecten bouw je samen

Bel onsBel ons
0342 404 200

Mail onsMail ons
info@dak-wand.nl
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Gilze • DC Delin

Het gebouw beslaat in totaal 32.500 m².
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DC Delin • Gilze

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

0413-363 199 info@vandebeeten.nl Erpseweg 11, 5463 PG Veghel www.vandebeeten.nl

Infraprojecten

Ook voor grote en kleine projecten in de buurt!

Regie en verhuur Grondstoffen

Buitenruimtelijk

Op het buitenterrein zijn er twee aanrijdroutes: een voor personenauto’s en een voor vrachtverkeer.
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Gilze • DC Delin

‘Een prettige eerste samenwerking’   
 

Zowel het grondwerk als de aanleg van de ondergrondse leidingen en de bovengrondse infrastructuur bij het 

nieuwe distributiecentrum van Delin in Gilze is verricht door Van de Beeten uit Veghel. 

Het betrof daarbij onder meer de riolering en de mantelbuizen, maar ook het bergingssysteem en de 

infiltratiekratten. Daarnaast nam Van de Beeten ook het straatwerk voor zijn rekening. “We waren de eerste en laatste 

partij die bij dit project aan de slag was,” aldus Peter Verbakel, manager infraprojecten bij Van de Beeten.

Behalve voor uitvoerende werkzaamheden zorgde de multidisciplinaire aannemer ook voor het ontwerp van het 

rioolplan en de terreintekening. Verbakel: “Na goedkeuring hebben we deze ontwerpen ingevoerd in de gps-

gestuurde machines zodat onze mensen precies wisten waar ze moesten graven.”

Kennismaking
Voor Van de Beeten, dat ook actief is in de handel in primaire en secundaire grondstoffen en de inrichting van 

buitenruimtes, waaronder de aanleg van hippische bodems, was het de eerste samenwerking met hoofdaannemer 

Marqant Bouwmeesters. Een kennismaking die volgens Verbakel uitstekend is verlopen. “Het was een fijn werk, we 

hebben op een prettige manier samengewerkt. Dat is ook belangrijk.”

600 m² van de mezzanine is verbouwd tot extra kantoorruimte.
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DC Delin • Gilze

Optimalisatie, ontwerp, engineering, productie en 
montage van staalconstructies

Wij nemen het hele proces 
uit handen en zorgen voor 
een efficiënt ontwerp.

IQstaal B.V.
Dortmundstraat 30
7418 BH Deventer
085 1306356
www.iqstaal.nl

Expert in optimalisatie 
staalconstructies 

Zowel het ontwerp als de productie, conservering en 

montage van de staalconstructie van het nieuwe 

distributiecentrum van Delin in Gilze komen voor 

rekening van IQstaal B.V. uit Deventer. Als 

hoofdconstructeur verzorgde IQstaal zowel de 

hoofdberekening als de detailberekeningen van de 

staalconstructie. 

“Doordat we zowel de engineering, de productie als 

de montage verzorgen en coördineren hebben we 

alle ontwerp- en uitvoeringsparameters in een hand. 

Dat biedt ons de mogelijkheid om hierin het 

optimum te zoeken, zo efficiënt mogelijk te werken 

en snel te kunnen schakelen,” aldus Rien van den 

Bergh, hoofdconstructeur bij IQstaal.

Van begin tot eind
Het distributiecentrum heeft een oppervlakte van 

32.500 m². Dat is substantieel. Toch staat Van den 

Bergh daar niet van te kijken. “Wij doen veel grote 

distributiecentra. Dit project was vooral bijzonder 

omdat we als hoofdconstructeur zelf zijn betrokken 

bij het complete constructieve ontwerp, van begin tot 

eind. We waren daarmee bijvoorbeeld ook 

verantwoordelijk voor de beantwoording van alle 

constructieve vraagstukken.”

Kwaliteitscontrole
Het distributiecentrum is inmiddels zo goed als af. 

Begin november wordt het grootste deel opgeleverd. 

Voor Van den Bergh reden deze week nog een keer 

naar Gilze af te reizen voor een laatste kwaliteits-

controle. “Wij vinden het vanzelfsprekend om ons 

eigen werk op kwaliteit te controleren. Kwaliteit 

staat bij ons voorop. Zo’n laatste controle biedt 

tevens handvaten voor een interne eindevaluatie.”
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www.variogate.com | info@haagh-protection.com

VARIOGATE®

Gilze • DC Delin

Opdrachtgever
Delin Property, Gilze

Architect
Grassodenridder Architecten, 
Bergen op Zoom

Hoofdaannemer
MarQant BV, Bosschenhoofd

E-installateur
Bink Groep, Sprundel

W-installateur
Altebra Sprinklertechniek BV, 
Deventer

Dak-en wandbeplating
Van de Haar Dak en Wandbeplating, 
Wekerom

Grondverzet
Van de Beeten, Veghel

Staalconstructie
IQ Staal BV, Deventer

Makelaar
JLL

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum 
verdeeld over 2 units op bedrijven-
terrein de Broekakkers

Bouwjaar
Januari 2022 – november 2022

Bruto vloeroppervlakte
32.500 m2

Aan de uiteinden van het pand bevinden zich twee kantoorunits.
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“Dit project is voor ons bijzonder omdat 
we te maken hebben met zowel 
nieuwbouw als transformatie en renovatie 
in één. Het is daarmee een veel-
omvattende opdracht waar meer bij komt 
kijken dan bij het gemiddelde project. 
Iedere dag komen we wel voor een andere 

De nieuwbouw, transformatie en renovatie van winkelcentrum Tolberg in Roosendaal is een uitdagend project 
dat Bouwgroep Moonen op het lijf is geschreven. Het team van Moonen vertelt over het verloop van deze mooie 
opdracht.

Herontwikkeling en uitbreiding

verrassing te staan, die we door goed 
overleg binnen het bouwteam proberen te 
tackelen.”

Drie fases
WP Retail Invest (WPRI) werkte het plan 
voor de herontwikkeling en uitbreiding van 

winkelcentrum Tolberg: project vol voldoening

het  winkelcentrum uit. Bouwgroep 
Moonen ging vervolgens in het voorjaar 
van 2021 van start. “Fase 1 behelsde de 
realisatie van een nieuw gebouw. Op de 
begane grond is ruimte voor nieuwe 
winkelunits gecreëerd en op de 
verdieping kwam een moderne gymlokaal 

De gevel van Siberisch Lariks hout springt mooi in het oog.
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Tekst: Daphne Doemges Foto: Bouwgroep Moonen

Trots
Bouwgroep Moonen gaat 
graag duurzame relaties aan 
met opdrachtgevers. “We 
kijken per project met elkaar 
naar de mogelijkheden. Dat 
begint al met een open 
adviesgesprek in het 
voortraject. De afdeling 
planvoorbereiding van 
Moonen let op het behalen 
van het meest efficiënte en 
werkbare resultaat, waarbij 
esthetiek en budget niet uit 
het oog worden verloren. 
Juist de projecten waar veel 
uitdaging in zit, maken ons 
vak zo mooi. We zijn dan ook 
trots op iedereen die hieraan 
bijdraagt om er een succes 
van te maken!”

voor de basisschool. Fase 2 richtte zich op 
het slopen en renoveren van de passage 
van het winkelcentrum. En in fase 3 wordt 
het winkelcentrum uitgebreid, waarbij 
sommige winkelunits wel twee keer zo 
groot worden.”

Kunstwerk
Alle nieuwbouw en renovaties maken dat 
het winkelcentrum weer voldoet aan alle 
huidige bouweisen en -normen, 
bijvoorbeeld op het gebied van isolatie-
waarden. Maar het oog wil ook wat. “De 
gevel van Siberisch Lariks hout springt 
mooi in het oog. Dat element is door de 
architect esthetisch gezien vertaald door 
lamellen en kaders te maken in de 
passage. En het pronkstuk is een 
kunstwerk in de vorm van een boom, 
gemaakt van Siberisch Lariks hout, dat de 
totale kapconstructie draagt.” Het project 
kent de nodige complexiteit, mede ook 
omdat het winkelcentrum gedurende de 

werkzaamheden continu in bedrijf is. “Voor 
het vervangen van de dakconstructie van 
de passage moesten we een grote 
doorgang creëren waar we boven kunnen 
werken en winkelend publiek onderdoor 
kan lopen. Het gaat om een passage van 
circa zeven meter breed dus dat is een 
behoorlijke constructie die de veiligheid 
moet waarborgen.”

Voldoening
Dagelijkse afstemming met het bouwteam, 
maar ook met de opdrachtgever en de vele 
winkeliers, horen er voor team Moonen bij. 
“De diverse onderaannemers, 
nevenaannemers en adviseurs leveren 
correct werk en denken flexibel mee. 
Iedereen zet de schouders eronder. Bij elke 
deeloplevering voelen we een zekere 
voldoening: alles ziet er prachtig, volgens 
plan uit en de opdrachtgever en 
eindgebruikers zijn tevreden.”

Het project betreft een nieuwbouw, transformatie en renovatie in één.
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Awood • Uden

Oogstrelend visitekaartje   

Multifunctioneel én duurzaam

voor groeiend Awood 
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Tekst: Astrid Berkhout 
Foto’s: Work4MediaIB

Het kantoor, volledig 
gemaakt van hout, springt 
eruit in het ontwerp.
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Unibouw is voor Awood geen onbekende. 
Het aannemersbedrijf bouwde in Uden 
al eerder een nieuw bedrijfspand en een 
warehouse voor tuinproducentenfabrikant 
ADEZZ, waar Luc van den Hurk - tevens 

Het gaat goed met Awood, een toonaangevende leverancier van luxe buitenparket en gevelparket. De 
onderneming groeide uit haar jasje op de oorspronkelijke locatie in Uden en besloot over te gaan tot de bouw 
van een splinternieuw pand dat voldoet aan alle hedendaagse wensen en eisen. Het lijntje met Unibouw was al 
snel gelegd. Inmiddels wordt keihard gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel gebouw waar Awood de 
komende jaren weer mee vooruit kan. In het eerste kwartaal van 2023 moet het gereed zijn.

Awood • Uden

eigenaar van Awood - aan het roer staat. 
Kennelijk is de samenwerking goed 
bevallen, want ook deze keer viel de keuze 
op Unibouw. Van den Hurk wist precies 
wat hij wilde: een multifunctioneel gebouw 

dat voldoet aan alle eisen op basis van het 
Bouwbesluit en dat niet alleen is 
ingesteld op de bestaande ruimtebehoefte 
maar eveneens op toekomstige groei. Het 
uiteindelijke ontwerp moest 

Het opslaggedeelte beslaat circa 6.500 m².
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Uden • Awood

‘In korte tijd veel werk 
verzetten, daar zijn we 

goed in’    
Slopen, dat is de corebusiness van C. van der Ven 

Sloop- en Grondwerken. Hoewel ook grondwerk 

mogelijk is. Voor de nieuwbouw van Awood in Uden 

leverden zij het complete dienstenpakket: het slopen 

van het bestaande pand op de betreffende locatie én 

het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwbouw, 

inclusief de aanleg van het hoofdriool voor schoon en 

vuil water, de bestrating en de beplanting.

Het sloopwerk was een omvangrijke klus: de 

oorspronkelijke huisvesting van Awood was maar 

liefst 10.000 m² groot. Vanuit duurzaamheidsoogpunt 

werd het afval zoveel mogelijk gescheiden 

opgeslagen in containers en vervolgens afgevoerd. 

“We vinden het een sport om dat zo te doen”, vertelt 

Cees van der Ven.

Flink gas geven
“Voor een relatief kleine onderneming als de onze is 

dit een groot project. Maar we houden wel van gas 

geven dus we hebben de klus in rap tempo geklaard. 

Unibouw was daar blij mee, daardoor konden zij hun 

eigen werkzaamheden wat naar voren halen, dat is 

altijd prettig.”

LLoooossbbrrooeekk                                                                        TT::  0066  113333  886644  1111
SSlloooopp  eenn  ggrroonnddwweerrkkeenn
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Dankzij de hoge raampartijen is er veel natuurlijke lichtinval in het kantoor.
Er komt tevens een houtbewerkingsafdeling van twee verdiepingen.
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Het kantoor is opgetrokken uit 
gelamineerde houten kolommen en liggers.

bovendien voorzien in een optimale balans 
van kantoren, showroom, opslag en 
machinale houtbewerking.

Uitdagende engineering
Unibouw stelde een bouwteam samen en 
startte begin 2021 met de engineering. De 
plannen werden verder uitgewerkt en op 
een hedendaagse manier gepresenteerd 
aan Awood: niet alleen met tekeningen 
en animaties maar ook met een virtual 
reality-tour waarbij je virtueel door het 
nieuwe pand kon lopen. Dé manier om te 
ervaren hoe het er straks daadwerkelijk uit 
komt te zien. Het gebouw bestaat feitelijk 
uit verschillende delen. Het opslaggedeelte 
beslaat circa 6.500 m², inclusief vijf docks 
voor laden en lossen. Pal hiernaast komt 
de houtbewerkingsafdeling met een 
oppervlakte van circa 5.000 m² verdeeld 
over twee verdiepingen. Deze zal tevens 
worden voorzien van een goederenlift 
van drie bij zeven meter. “Het was nog 
een uitdaging om de kolomposities op de 
juiste wijze te engineeren in relatie tot de 
onderliggende houtbewerkingsmachines”, 
zo vertelt Rogier Jansen, commercieel 
adviseur van Unibouw, in een artikel op de 
website van het bouwbedrijf. 

Kantoor opgetrokken in hout
Aan de voorkant van het pand komt het 
kantoor. Dankzij de hoge raampartijen is er 
veel natuurlijke lichtinval. Bijzonder is dat 
dit gedeelte geheel is opgebouwd uit hout 
- het is opgetrokken uit houten kolommen 
en liggers - en groene elementen. Op de 
begane grond bevindt zich een showroom 
van 580 m². Op de eerste verdieping komt 
580 m² aan kantoorruimte. Op de tweede 
verdieping komen de kantine (400 m²) en 
een dakterras (180 m²) waar het ongetwij-
feld heerlijk toeven is bij goed weer. Het 
zal geen verrassing zijn dat Awood zelf 
de gevelbekleding van het kantoor levert: 
deze bestaat grotendeels uit zogenaamd 
Moso bamboe. Een duurzaam alternatief 
voor tropisch hardhout en daarmee hét 
bouwmateriaal van de toekomst. De oog-
strelende nieuwbouw wordt daarmee het 
perfecte visitekaartje voor Awood!
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‘Het gaat allemaal in 
sneltreinvaart’   

Willems Uden was ook al betrokken bij de realisatie 

van een nieuw bedrijfspand en warehouse voor 

tuinproductenfabrikant ADEZZ. Voor de nieuwbouw 

van Awood hadden ze hetzelfde concept voor de 

werktuigbouwkundige installaties in gedachten. 

Appeltje eitje, zou je denken maar niets is minder 

waar. Het bleek een uitdaging om het concept te 

integreren in de houten constructie van het kantoor.

“Het kantoor is opgetrokken uit gelamineerde houten 

kolommen en liggers”, vertelt Patrick Kremers van 

Willems Uden Technische Installaties. “Dat zijn 

elementen waar je niet zomaar doorheen kunt gaan. In 

de engineering moesten we daar rekening mee 

houden.” Eveneens een aandachtspunt: omdat de 

installaties grotendeels in het zicht blijven, moet alles 

super strak worden afgewerkt.

Complete w-installatie
Willems Uden verzorgt alle werktuigkundige 

installaties: riolering, hemelwaterafvoer, waterleiding, 

ventilatie én een VRV-systeem waarmee je 

verschillende ruimtes gelijktijdig kunt verwarmen 

en koelen. “Dit is inclusief een mini gebouwbeheer-

systeem met de belangrijkste functionaliteiten.” De 

planning van het project is behoorlijk ambitieus. “Maar 

dat zijn we gewend, we gaan ervoor om die te halen”, 

sluit Kremers af.

‘De planning van het project is 

behoorlijk ambitieus maar we 

gaan ervoor om die te halen’

Duurzaamheid ook 
bij elektrotechnische 

installatie het 
focuspunt    

Broers Willem en Teun van Santvoort bundelden bijna 

twintig jaar geleden hun krachten in Van Santvoort 

Service Berlicum. Gesterkt door hun opgebouwde 

kennis en kunde pakken zij menig project aan, zowel 

groot als klein. “Wij gaan er altijd 100% voor om het 

tot een succesvol einde te brengen. Voor ons geldt 

‘afspraak is afspraak’”, aldus een gedreven Teun. Bij de 

nieuwbouw van Awood nemen zij de complete 

elektrotechnische installatie voor hun rekening.

“Daarnaast verzorgen wij ook de 

beveiligingsinstallatie en camerabewaking, het 

toegangscontrolesysteem en de data-installatie. 

Awood heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan 

dus we installeren overal ledverlichting. Deze wordt 

geregeld middels een DALI systeem. We sluiten 

bovendien 2.500 zonnepanelen aan. Verder komen er 

zestien oplaadpunten voor elektrische auto’s voor het 

pand.”

Hoog afwerkingsniveau
“Veel installaties blijven in het zicht dus we streven 

naar een hoog afwerkingsniveau.” De uitdagingen

 zitten bij dit project vooral in de strakke planning en 

een tijdige levering van materialen. “We vinden het 

echter prachtig dat we de kans krijgen om te laten 

zien wat we kunnen.”

‘Veel installaties blijven 

in het zicht’
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Meer weten?  
Kijk op  
www.willemsuden.nl

“ Door ruime 
ervaring en  
uitgebreide  
vakkennis  
leveren we  
topkwaliteit op 
vele terreinen.”

DUURZAME ENERGIE 
WATER-, GAS EN SANITAIRTECHNIEK    
VERWARMING
VENTILATIE EN LUCHTBEHANDELING  
KOELING EN AIRCONDITIONING 
REGELTECHNIEK EN GBS 
INDUSTRIE

IndustrieBouw oktober 2022 • 133



Awood • Uden

Collseweg 23
5674 TR Nuenen
T: 088 – 02 27 107

www.arconbv.nl

Arcon bvEen kunstwerk van 
hout   

De bouwwereld begint steeds meer de voordelen van 

hout te ontdekken. Arcon houtconstructies is al langer 

overtuigd van de meerwaarde van dit natuurproduct. 

Voor de nieuwbouw van Awood levert en monteert de 

onderneming o.a. de gelamineerde houtconstructie 

voor het kantoorgedeelte, circa 85 m³ aan 

houtvolume. Al het hout is uiteraard afkomstig uit 

duurzaam beheerde bossen.

“Verder hebben we in totaal 1.000 m² aan 

kanaalplaatvloeren gelegd. Voor het casco is gekozen 

voor een hybride constructie”, vertelt Bart van der 

Wijst. “Voordat we starten met de montage werken 

we de volledige constructie uit in een 3D model. 

Vervolgens hebben we het hout, staal en beton laten 

produceren. Hierdoor hebben we op de bouw geen 

problemen met monteren en bouwen we super snel. 

We hebben hier in zeven weken tijd het casco 

neergezet.”

Vruchtbare samenwerking
De link met Awood bestaat al langer. “We gebruiken 

hun producten, waaronder het Moso bamboe als 

gevelbekleding, regelmatig voor projecten.” Bijzonder 

aan het project is verder de samenwerking tussen 

alle betrokken partijen. “Om tot het beste resultaat te 

komen, moet alles naadloos op elkaar aansluiten. Door 

gebruik te maken van een BIM model onder leiding 

van Unibouw kunnen we dat met z’n allen 

waarmaken.”

‘Verder hebben we in totaal 

1.000 m2 aan 

kanaalplaatvloeren gelegd’
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Opdrachtgever
Awood, Uden

Architect
Unibouw, Gemert

Constructeur
Bouw-adviesbureau van der Zanden BV, 
Helmond

Hoofdaannemer
Unibouw, Gemert

Dak & wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Houtconstructies
Arcon Houtconstructies BV, Nuenen

Kanaalplaatvloeren
VBI, Huissen

Grondwerkzaamheden
C. van der Ven Sloop-en grondwerk, Loosbroek

W-installateur
Willems Uden Technische Installaties, Uden

E-installateur
Van Santvoort Service, Berlicum

Bouwprogramma
Multifunctioneel gebouw met kantoren, show-
room, opslag en houtbewerkingsafdeling.

Bouwjaar
Januari 2022 – maart 2023

Bruto vloeroppervlakte
9.000 m2

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl

In de toekomst komen er circa 2.700 
zonnepanelen op het dak te liggen.
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IKC • Middelsee

Het pand voldoet met alle 
circulaire maatregelen 
sowieso aan de 
energieprestatienorm BENG.

Bijzondere circulaire school 

IKC Middelsee gaat huisvesting bieden aan 350 leerlingen

in Leeuwarden 
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Tekst: Frank Thooft 
Foto’s: Architect WijbengaIB
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Met de bouw van het integraal kindcentrum IKC Middelsee wordt door Bouwgroep Dijkstra Draisma 
in de nog te realiseren wijk Middelsee in Leeuwarden een bijzondere school gebouwd, die alleen al qua 
oppervlakte zeker op zal vallen: het perceel is in een ruit vormgegeven.  

De oorspronkelijke lijnen van het landschap vinden 
een rustpunt in het opvallende atrium.

IKC • Middelsee
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Middelsee • IKC

Maar Bouwgroep Dijkstra Draisma laat het 
gebouw op nog meer manieren opvallen. 
De circulaire gedachte van de wijk 
Middelsee wordt hierbij nauwsluitend 
overgenomen. Het regenwater wordt 
bijvoorbeeld opgevangen in een 
waterbuffertank, zodat het gebruikt kan 
worden voor het irrigatiesysteem naar de 
terreinbeplanting, de groene gevels en de 
dakkoeling. 

Ingesteld op krimp en groei
Architect Wijbenga heeft in het ontwerp 
naast de eisen van circulariteit en 
duurzaamheid ook rekening gehouden met 
zowel groei als krimp. Het ontwerp 
verhoudt zich ook met de natuur 
eromheen en de geschiedenis van dit deel 
van Friesland, waar het oorspronkelijke 

‘Het ontwerp 
verhoudt zich 

ook met de 
natuur 

eromheen en 
de 

geschiedenis 
van dit deel 

van Friesland’

Er is een robuust én demontabel 
gebouw geconstrueerd.

watertje Middelsee voor de naam van de 
wijk heeft gezorgd. De oorspronkelijke 
lijnen van het landschap komen onder 
meer terug in het gebouw en vinden een 
rustpunt in een opvallend atrium.

Groene gevel
In het ontwerp is ook een klimaat-slimme 
muur gepland. Deze groene gevel speelt 
een belangrijke rol voor de biodiversiteit 
en tegen fijnstof, CO2 opslag, hittestress 
en geluiddemping. Het schoolgebouw 
wordt vanzelfsprekend ook voorzien van 
de benodigde zonnepanelen voor de eigen 
energiebehoefte. Maar dat is niet de enige 
energiebron: er worden tevens drie kleine 
windturbines geplaatst die de nodige 
energie leveren voor de installaties en het 
duurzaam watergebruik.

Gasloos
Het gebouw wordt vanzelfsprekend ook 
gasloos, en voldoet met alle circulaire 
maatregelen aan de energieprestatienorm 
BENG. Daarbij is de ambitie om er ENG 
van te maken om een circulair gebouw te 
realiseren. Het gebouw heeft een bruto 
vloeroppervlak van 1.961 m². De kinder-
opvang neemt daarbij 439 m² in. Er worden 
twee bouwlagen gerealiseerd. Het 
buitenterrein beslaat in totaal 4.000 m² 
(inclusief footprint gebouw).

Een nieuw thuis
Het nieuwe gebouw gaat onderdak bieden 
aan primair onderwijs van PCBO 
Leeuwarden e.o. en Sinne kinderopvang. 
IKC Middelsee wordt een gebouw waar 
kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen 
ontwikkelen. Het gebouw moet in de 
toekomst huisvesting bieden aan circa 350 
leerlingen. Het gebouw komt in het zuiden 
van Leeuwarden naast het bestaande 
Fries Landbouwmuseum te liggen. In 
maart 2023 moet het gebouw opgeleverd 
worden.
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Circa 80% warmte 
wordt teruggewonnen    

 

Duurzaamheid en circulariteit zijn de trefwoorden 

voor IKC Middelsee. En dat heeft installateur Pranger 

Rosier met allerlei toepassingen serieus opgepakt.

Projectleider Botte de Vries vertelt: “We plaatsen zo’n 

35 zonnepanelen op het dak, waarmee 10.000 WP 

wordt opgewekt. Het gebouw wordt voorzien van een 

gebalanceerd, op CO2 gestuurd, ventilatiesysteem. De 

luchtbehandelingskast hiervoor is voorzien van een 

warmtewiel waarmee circa 80% warmte wordt 

teruggewonnen. De resterende warmte/koeling die 

nog nodig is om het gebouw behaaglijk te houden, 

wordt opgewekt door middel van een VRV 

warmtepompsysteem die op ruimteniveau nageregeld 

kan worden. Het warm water voor de pantry’s wordt 

verzorgd door middel van doorstroomtoestellen. 

Hierdoor wordt het eventuele stilstandsverlies 

voorkomen (energiereductie).”

De Pranger-Rosier Holding bestaat uit Pranger-Rosier 

Installaties, met vestigingen in Dokkum en 

Leeuwarden, en Otte Installaties in Sneek. Samen 

houden zij zich bezig met technische dienstverlening 

in de utiliteit, de industrie- en de woningbouw, zowel 

particulier als projectmatig. 

IKC • Middelsee
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Een robuuste én 
demontabele constructie    

Het nieuwe schoolgebouw IKC Middelsee dat 

Bouwgroep Dijkstra Draisma in Leeuwarden aan het 

bouwen is, wordt vanuit constructief oogpunt begeleid 

door Goudstikker-de Vries. De insteek bij hun inbreng 

was vooral om een robuust én demontabel gebouw te 

construeren.

Constructeur Frits Bekkering van Goudstikker de Vries: 

“Hoe duurzaam en tegelijkertijd constructief kun je 

bouwen? Dat was het vertrekpunt voor ons. We hebben 

daarom gekozen voor een geschoorde 

staalconstructie met kanaalplaatvloeren die de nodige 

stabiliteit opleveren, maar tegelijkertijd ook 

demontabel zijn, mocht dat ooit nodig zijn. Ook de vrije 

indeelbaarheid van de ruimtes en het toepassen van de 

prefab houtskeletbouw maken het gebouw duurzaam, 

flexibel en toekomstbestendig.”

Aardbevingsbestendig bouwen
Een bijzonder aspect was de aanwezigheid van het 

ernaast gelegen Fries Landbouwmuseum. Gezien de 

bodemsamenstelling met kleilagen en de toepassing 

van heipalen was een goed vooronderzoek nodig om 

trillingen te beperken. Doordat Goudstikker-de Vries ook 

als specialisme aardbevingsbestendig ontwerpen en 

versterken heeft, was deze hindernis snel genomen met 

eenzelfde bodemopbouw als in delen van het bevings-

gebied. 

‘Hoe duurzaam en tegelijkertijd 

constructief kun je bouwen?’

Opdrachtgever
PCBO Leeuwarden, Leeuwarden

Opdrachtgever
Sinne Kinderopvang, Leeuwarden

Ontwikkelaar
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bolsward

Architect
Wijbenga Tromp, Sneek

Ingenieursbereau
Goudstikker de Vries, ‘s-Hertogenbosch

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bolsward

Installateur
Pranger Rosier, Dokkum/Leeuwarden

Bouwprogramma
Bouwen integraal kindcentrum IKC Middelsee 
(flexibel, circulair & hergebruik materialen)

Bouwjaar
Mei 2022 – maart 2023

Bruto vloeroppervlakte
2.400 m2

De circulaire gedachte van de wijk 

Middelsee wordt nauwsluitend 

overgenomen 

Middelsee • IKC
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Start verkoop 160 appartementen en studio’s in

Iconisch zandkasteel Amsterdam Zuidoost

Klaar voor gebruik
Er komen in totaal 263 compleet 
afgewerkte studio’s en appartementen met 
een woonoppervlakte variërend van 36 tot 
94 m2 en te koop vanaf €275.000,- (k.k.). 
De bijzondere architectuur van Zandkastee
geeft elke woning een eigen, unieke vorm. 
De woningen zijn instapklaar met een 
compleet uitgeruste keuken, badkamer, 
vloer en wandafwerking. Naar verwachting 
kunnen de nieuwe bewoners in het 
voorjaar van 2023 verhuizen.

Voorrang voor mensen met binding 
Zuidoost
“Amsterdam Zuidoost staat in grote 
belangstelling bij mensen van binnen én 
buiten het stadsdeel. Om het icoon van 
Zuidoost ook beschikbaar te maken voor 
mensen die een binding hebben met 
Zuidoost wijzen we minimaal 25% van de 
woningen met voorrang toe aan mensen 
die in het stadsdeel wonen of werken. Zo
zorgen we ervoor dat de omgeving ook kan 
profiteren van de nieuwbouwprojecten in 
hun wijk,” licht Robert Kohsiek, directeur 
Wonam toe.

Wonen, werken, ontmoeten in één 
gebouw
Zandkasteel, ruim 80.000 m2 groot en 
daarmee één van de grootste (voormalig) 

Vandaag start om 15 uur de 
verkoop van 160 appartementen 
en studio’s in één van Amsterdams 
meest opvallende gebouwen: 
Zandkasteel. Het voormalig 
ING-hoofdkantoor, gelegen aan 
het Bijlmerplein in Zuidoost, wordt 
momenteel getransformeerd 
naar een mixed-use gebouw met 
verschillende functies, waaronder 
wonen. Het bijzondere bouwwerk 
kreeg vanwege de unieke, 
organische architectuur in 2017
de monumentenstatus, als eerste 
gebouw van Amsterdam Zuidoost. 
Geïnteresseerden kunnen zich tot
maandag 10 oktober 10 uur 
inschrijven voor de woningen van 
hun voorkeur.

Voorrang voor mensen met sociale of economische 
binding Amsterdam Zuidoost

kantoorgebouwen van Nederland, bestaat 
uit 10 torens verbonden door een interne 
straat. Wonam en Zadelhoff vernieuwen 7 
van de 10 torens naar een levendig 
gebouw met 263 woningen, 47 kantoren 
en 12 meetingsrooms. Er zijn een filmzaal 
en 3 binnentuinen, ook komen er diverse 
nieuwe ontmoetingsplekken, te gebruiken 
door zowel de bedrijven en hun 
medewerkers als bewoners. Op de begane 
grond is ruimte voor meerdere
horecapaviljoens. In de overige 3 torens 
komt de Amsterdam International 
Community School. Architecten Max van 
Huut en (wijlen) Ton Alberts hebben het 
gebouw in de jaren ’80 ontworpen. Van 
Huut is als adviseur betrokken bij de 
herontwikkeling.

Na 35 jaar open voor publiek
De Amsterdamse Poort verandert de 
komende jaren van winkelcentrum naar 
stadshart van Zuidoost; een plek om te 
winkelen, wonen, werken en ontmoeten. 
Zandkasteel is hierin een belangrijke 
aanjager. Waar het gebouw 35 jaar 
gesloten was voor publiek opent 
Zandkasteel zich straks naar de omgeving. 
De horeca op de begane grond verbindt 
binnen en buiten, en is voor iedereen 
toegankelijk. Het wordt een 
ontmoetingsplek voor mensen die in buurt 
wonen en werken, en levert een 
belangrijke bijdrage aan de levendigheid 
van het gebied. In voorjaar 2023 wordt het 
nieuwe Zandkasteel geopend. Op zaterdag 
1 en 8 oktober vinden kijkdagen plaats in 
Zandkasteel aan het Bijlmerplein 888 in 
Amsterdam. 

Persbericht 
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Foto’s: EAS Fotografie & Milan Hofmans

Persbericht 
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TOTAALAANBIEDER IN 

TURN-KEY BEDRIJFSHUISVESTING

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

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

      Vanaf eerste schets tot en met sleutelklare 

oplevering

     Financieringsadvies

     Locatiekeuze

      Eigen ontwerpers, constructeurs, tekenaars, 

grondwerk- en montageploegen

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP



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

JH EKS 412s 210x297mm.indd   1JH EKS 412s 210x297mm.indd   1 19-06-20   09:4719-06-20   09:47



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.




