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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.



Wij hebben een 
nieuwe website!
Platform voor utiliteitsbouw 
projecten en industriële 
gebouwen
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Beste lezers,

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Velen hebben kunnen genieten van de 
relatieve rust gedurende de feestdagen. En zijn inmiddels net als wij alweer 
druk bezig met de dagelijkse werkzaamheden. Altijd jammer dat het 
meestal niet lukt omdat ontspannen gevoel lang vast te houden.

We starten met iets om over na te denken. Tegenwoordig horen we 
natuurlijk heel veel over houtbouw. Het gebruik van hout zit momenteel 
echt in de lift omdat het een duurzaam materiaal is. Je kunt je daardoor 
afvragen of staalbouw nog wel van deze tijd is. Het antwoord is – in ieder 
geval wat mij betreft – een volmondig ‘jazeker’. Want ook staalbouw is 
zeer duurzaam, in verschillende opzichten. Bij utiliteitsbouw is het niet zo 
vreemd om voor staalbouw te kiezen, zo bewijst een nieuw bedrijfspand 
dat onlangs is gerealiseerd op De Kenniswerf in Vlissingen. Hierbij is sprake 
van een hybride constructie, maar een staalconstructie vormt de basis van 
het gebouw en is mede bepalend voor de unieke uitstraling van het geheel.

Ook woningen kunnen echter grotendeels van staal worden gemaakt. 
Stalen woningen zijn niet alleen milieuvriendelijk, ze zijn ook nog eens 
flexibel in te delen én ze gaan een leven lang mee. De huizen van de 
toekomst zouden dus zomaar eens niet alleen van hout maar juist ook van 
staal kunnen zijn.

In deze editie komt u o.a. meer te weten over een bijzonder project. De 
oude kazernes van Fort Isabella te Vught - een vestingwerk, bedoeld voor 
de verdediging van Den Bosch - worden getransformeerd en er vindt 
nieuwbouw plaats van luxe appartementencomplexen, specifiek gericht op 
55-plussers. En wat te denken van het expertisecentrum voor passend 
onderwijs dat in Heerhugowaard is herrezen? Het pand biedt ruimte aan 
400 kinderen van drie verschillende scholen. Ook Hotel Rosveld is 
noemenswaardig. Dit nieuwe viersterrenhotel in Nederweert opent in het 
voorjaar van 2023 de deuren.

Industriebouw

Cock Penning

Voorwoord

Cover: IW4 te Veenendaal
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IW4 • Veenendaal

Het gebouw heeft een warme, natuurlijke uitstraling

IndustrieBouw januari 2023 • 6



Tekst: Frank Thooft 
Foto’s: Bouwbedrijf Kreeft & LindaBouritiusPhotographyIB

De houten gevelbekleding 
en groenwanden geven 
het gebouw een warme, 
natuurlijke uitstraling.

Duurzaamheid staat voorop bij   
nieuwbouw IW4 Veenendaal   
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Het bouwen onder de hoogspannings-
leidingen leverde in het begin ook nog 
even wat hoofdbrekens op, zegt 
Blankestijn. “Maar in overleg met TenneT 
en na het nodige voorwerk is het 
uiteindelijk goed geregeld.” Bij het nieuwe 
pand, waarin het reïntegratiebedrijf IW4, 
Wijkservice van de gemeente Veenendaal 
en een oefenlocatie van de brandweer 
samen komen te zitten, staat duurzaam-
heid hoog in het vaandel. “Het pand is 
vanzelfsprekend losgekoppeld van het 
gasnet en met de drie warmtepompen en 
1.300 zonnepanelen op het dak wordt in 
de eigen energiebehoefte voorzien. Er zijn 
bewust ook duurzame materialen gebruikt 
om de energieneutraliteit te ondersteunen. 
De architect heeft een heel mooie oplos-
sing bedacht voor de gevels, die onder 
andere bestaan uit houten gevelbekleding 
en groenwanden. Dat geeft het gebouw 
een warme, natuurlijke uitstraling.”

Traditionele constructie
Bouwbedrijf Kreeft, dat vorig jaar het 
125-jarig bestaan vierde, heeft op de 
begane grond traditioneel kanaalplaat-

Bouwbedrijf Kreeft heeft vorig jaar de aanbesteding gewonnen om voor de gemeente Veenendaal de sloop en 
nieuwbouw van IW4 te realiseren. Qua planning is het in de huidige tijd een uitdaging, zegt projectleider Henk 
Blankestijn. “Maar we liggen op de goede weg dankzij een nauwe samenwerking en goede afspraken.”

‘De afgelopen 125 jaar hebben we in en om Ede 
heel veel samenwerkingen opgezet’

IW4 • Veenendaal
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EDE      0318 632 996      BOUWBEDRIJFKREEFT.NL

ONTWIKKELINGONTWIKKELING

NIEUWBOUW

ONDERHOUD

RESTAURATIE

BOUWBEDRIJF KREEFT IS UW PARTNER VOOR:

‘De afgelopen 125 jaar hebben we in en om Ede 
heel veel samenwerkingen opgezet’

vloeren gelegd. Het deel waar de bedrijfs-
hal komt bevat beton, gestort op de zand-
grond. Verder zijn de verdiepingsvloeren en 
het dak ook samengesteld uit kanaalplaat-
vloeren. Op het terrein staat nog een loods 
die later zal worden opgeknapt, vertelt 
Blankestijn verder. “Voor de brandweer 
wordt op het terrein een oefenplaats 
gerealiseerd waar zij kunnen trainen. Er 
komt ook een wasplaats voor de gemeente 
en brandweer.”

Vaste samenwerkingspartner
Met 400 mensen op de loonlijst heeft 
reïntegratiebedrijf IW4 relatief veel ruimte 
nodig in het nieuwe pand. Van de 8.300 
m² is het grootste deel voor hen bestemd. 
Wijkservice neemt 1.500 m² in, en de 
brandweer krijgt 350 m². Blankestijn: “De 
afgelopen 125 jaar hebben we in en om 
Ede heel veel samenwerkingen opgezet. 
We werken dan ook al veel langer voor de 
gemeente Veenendaal. We hebben onder 
andere het gemeentehuis verbouwd, en 
we verrichten ook diverse onderhouds-
werkzaamheden voor de gemeente. Dat 
schept een band, je weet wat je aan elkaar 

hebt. En dat levert ook meer werk op. 
Nadat dit project voltooid is, gaan we
bijvoorbeeld in Veenendaal een nieuwe 

brandweerkazerne bouwen voor de 
gemeente, met daarachter nog 144 
woningen.”

Veenendaal • IW4
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Eigentijds ontwerp 
met oog voor de mens 
Het opvallende pand dat de gemeente Veenendaal 

voor het sociaal werkbedrijf IW4 heeft laten bouwen, 

is ontworpen door IRP uit Renswoude dat ook het 

bouwmanagement voor de bouw verzorgde. 

“We werken veel voor de gemeente Veenendaal”, 

vertelt eigenaar Ron Pater. “We hebben in de 

afgelopen 20 jaar een stijl ontwikkeld waarbij we 

eigentijds ontwerp en duurzaamheid combineren 

met oog voor de mens. Je voelt je daardoor al snel 

thuis in zo’n gebouw. Met een centrale kantoortuin 

hebben we de productieruimte en het 

kantorengedeelte aan elkaar verbonden.”

De uitdagingen
“We hadden als uitdaging dat het bestaande 

foodgedeelte tijdens de bouw moest blijven 

bestaan: daar hebben we als het ware omheen 

ontworpen. We moesten ook ruim onder de 

hoogspanningsleiding blijven in het ontwerp. Een 

andere uitdaging was het nabijgelegen 

natuurgebied dat intact moest blijven tijdens de 

werkzaamheden. Al die uitdagingen zijn gelukt, en 

daar zijn we trots op!”

www.irp-bouwadvies.nl

Arsenaal 8 - 3905 NN Veenendaal

TEL    0318 30 48 75
MAIL   info@dorrestijnveenendaal.nl
WEB   www.dorrestijnveenendaal.nl

#circulair #grondwerk #riolering #duurzaam #elektrischmaterieel

Grondverzet met een 
circulaire insteek    

Bij het grondwerk voorafgaand aan de bouw van 

IW4 in Veenendaal is Dorrestijn Buiteninrichting & 

Infra bewust circulair te werk gegaan. De afgegraven 

grond kon bijvoorbeeld uitstekend elders gebruikt 

worden, omdat die zeer humusrijk bleek.

Eigenaar Kees Dorrestijn: “Als we circulair kunnen 

werken doen we dat graag.” Dorrestijn verzette met 

zijn mensen - tot maximaal acht op het hoogtepunt 

van de klus - het totale grondwerk van 6.000 kuub 

en legde ook de riolering aan, zowel in de grond 

als de aansluitingen voor in het pand zelf. Ook de 

grondverbetering nam Dorrestijn voor zijn rekening. 

Goede samenwerking
“We werkten bovendien bewust met elektrische 

grondverzetmachines omdat er een natuurgebied in 

de buurt lag: ook daar speelde duurzaamheid een 

belangrijke rol. Door de goede samenwerking met 

opdrachtgever Bouwbedrijf Kreeft konden we de 

verschillende deadlines in het project steeds prima 

halen. We zijn zelfs enkele malen ingelopen op de 

planning.”

IndustrieBouw januari 2023 • 10
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JS Prefab Beton gaat 
voor duurzaamheid 

De vele kozijnen die in het nieuwe pand van social 

werkbedrijf IW4 in Veenendaal zijn geplaatst, zijn 

versterkt met voorgespannen lateien. Een 

specialisatie van JS Prefab Beton uit Lunteren die 

hiervoor de opdracht kreeg van Bouwbedrijf Kreeft.

Voorgespannen betonlateien worden geplaatst 

boven de openingen in de kalksteenwanden en zijn 

standaard met voorgespannen bewapening 

geleverd. Hierdoor is er minder staal nodig, terwijl 

de sterkte even groot is. Het aanbrengen gaat door 

de prefab constructie ook vele malen sneller. De 

betonlateien worden vooraf in de eigen fabriek 

gemaakt met speciale mallen die voor elke opdracht 

worden ontworpen. Hierdoor is de stikstofuitstoot 

op de bouwplaats nihil. 

Om de biobased benadering te vergroten wordt er 

ook miscanthus (ook wel olifantsgras genoemd) 

in diverse andere elementen bij JS Prefab Beton 

verwerkt. JS Prefab Beton werkt al sinds 1966 

hoogwaardige en duurzame betonproducten voor 

een brede range aan opdrachtgevers en toepassin-

gen, variërend van woningbouw tot leverancier van 

betonelementen voor de buitenruimte.

STERK IN KLEIN PREFAB! 
WWW.JSBETON.NL 

IndustrieBouw januari 2023 • 12
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De appartementen zijn specifiek bedoeld voor 55-plussers.

Veenendaal • IW4

HARO
ALUMInium

HARO
ALUMIniumLUMIniumLUMIniumLUMInium

www.haroalu.nl

Haro Aluminium Veenendaal B.V. 
Transformatorstraat 4
3903 LT VEENENDAAL
Tel. +31 (0)318 541679
Fax.+31 (0)318 540514
E-mail: info@haroalu.nl

HARO Aluminium Veenendaal BV is vanaf het begin van de jaren ’90 het 
adres voor levering en montage van aluminium gevel producten, zoals: 
ramen, deuren, vliesgevels, automatische deuren, serres en brandwerende 
kozijnen.

HARO Aluminium is actief in zowel nieuwbouw als renovatie in de 
utiliteitsbouw, kantorenmarkt, winkels, showrooms, zorg, scholen en 
andere overheidsgebouwen. Ook in de woningbouw worden steeds 
vaker aluminium kozijnen toegepast. Op onze website 
www.haroalu.nl vindt u een overzicht van een aantal 
zakelijke en particuliere projecten.

Aluminium vliesgevels 
en kozijnen    

Het nieuwe pand van IW4 in Veenendaal is door 

Haro Aluminium voorzien van duurzame en 

onderhoudsvrije aluminium vliesgevels, kozijnen en 

glas. In totaal zit er voor 900 m² aan producten in.

“Aluminium is duurzaam en zeer geschikt om mooie 

gevels mee te bouwen”, zegt projectleider Pieter 

Zoetekouw. “Wij werken vooral met Reynaers omdat 

deze producten van hoge kwaliteit zijn. De voorzijde 

is voorzien van extra zetwerk zodat de aansluitingen 

met het bouwkundige deel goed afgestemd konden 

worden.”

Levering
“De levering van zowel aluminium als glas is in deze 

tijd lastiger, de uitdaging is dan toch om de planning 

met elkaar af te stemmen en samen met onze 

leveranciers en productie te kijken of we alles 

binnen de gestelde tijd kunnen realiseren.”

Trots en tevreden
“Uiteindelijk hebben we er negen weken over gedaan 

waardoor iedereen er trots en tevreden op terug kan 

kijken. Wij werken al enige tijd samen met 

Bouwbedrijf Kreeft. Zij hebben ons deze mooie 

opdracht tegenover ons eigen pand gegund. 

Bijzonder bij deze opdracht waren ook de 

hoogspanningskabels, door het toepassen van 

kranen met een lage mast konden we werken zonder 

gevaar.”

Haro Aluminium ontwikkelt, produceert en monteert 

aluminium kozijnen, deuren, gevelelementen, 

vliesgevels en gevelconstructies.

IndustrieBouw januari 2023 • 13
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Het pand beschikt deels over aluminium vliesgevels, kozijnen en glas.

IW4 • Veenendaal
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Radonstraat 8
6718 WS Ede
0318-572 476

info@tenhamconstructie.nl
www. tenhamconstructie.nl

staalbouw - dak- en wandmontage
buislaserwerk - trappen en hekwerken

Sterk in 
staaloplossingen

Onder hoogspanning werken    
De staalconstructie voor de nieuwbouw van IW4 in Veenendaal bevindt zich precies onder de hoogspanningskabels. 

Geen gemakkelijke opgave dus voor W. ten Ham Constructie. “Maar we hebben het met een autolaadkraan van 160 ton - 

van vd Brink uit Barneveld - en een speciaal gemaakte hijsbalk de klus kunnen klaren”, zegt Wilco ten Ham. 

347 ton staalconstructie
De mensen van W. ten Ham Constructie hebben tevens zoveel mogelijk met elektrische hoogwerkers gewerkt. In totaal 

heeft W. ten Ham Constructie, in opdracht van Bouwbedrijf Kreeft, 347 ton staalconstructie verwerkt in de nieuwbouw 

van IW4. Daarnaast hebben ze ook de kanaalplaatvloeren gelegd en verschillende trappen en hekwerken geleverd en 

gemonteerd.

Levering
Binnenkort worden er in de afbouwfase nog de laatste stalen trappen, hekken en bordessen geleverd en gemonteerd, 

goed voor 14.387 kg staal. Het gaat om verschillende trappen van een ronde trap met beton gevulde treden tot een 

steektrap, vertelt Ten Ham. “We hebben verschillende soorten staal gebruikt, van HEA 140 tot HEA 650 en van koker 

60x3 tot 300x8.” W. ten Ham Constructie bestaat al meer dan 45 jaar en maakt indrukwekkende constructies, op de 

website zijn meer van die bijzondere constructies zien.

IndustrieBouw januari 2023 • 16
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De appartementen zijn specifiek bedoeld voor 55-plussers.

‘De tegels lopen 
naadloos door naar 

het dakterras’    
Voor het nieuwe pand van IW4 in Ede heeft 

MBI De Steenmeesters maar liefst 5.000 m² 

keramische tegels mogen leveren. “Door 

designtegels met een matte en glanzende 

uitstraling te combineren is een bijzondere moderne 

look ontstaan”, vertelt Rachel Gundelach, 

projectadviseur bij MBI De Steenmeesters.

Veel bedrijven, ook opdrachtgever Bouwbedrijf 

Kreeft en architect Ron Pater van IRP Bouwadvies, 

sturen hun klanten naar de 1.200 m² grote 

showroom van MBI De Steenmeesters aan de Lumi-

èrestraat 19 in Ede. Er ligt veel op voorraad zodat er 

snel geleverd kan worden, ook bij nabestellingen. 

Een groot deel van de vloertegels die voor IW4 

gekozen zijn, hebben een afmeting van 90x90, 

waardoor de eigentijdse uitstraling nog meer 

benadrukt wordt. Ook voor het dakterras heeft MBI 

De Steenmeesters de tegels geleverd. “Daarbij lopen 

de tegels naadloos door van binnen naar buiten, 

zodat het terras een verruimend effect heeft gekre-

gen. Eén van onze specialisaties”, zegt Gundelach.

Partner voor tegel- en 
sanitairspeciaalzaken met 
een complete collectie 
keramische tegels

BEZOEK ONZE SHOWROOM 
VOOR WAND- EN VLOERTEGELS
LUMIÈRESTRAAT 19 , EDE | infoindoor@mbi.nl

IndustrieBouw januari 2023 • 17
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INTERIOR GLASSOLUTIONS

KRINKELS BREDA

ARCHITECT: PAUL DE RUITER  
ARCHITECTS AMSTERDAM

AANNEMER: WINTERS BOUW EN 
ONTWIKKELING BREDA

PRODUCT: SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 2242 EN 
SYSTEMS SILENCE DOOR PC4200

DE GOUDEN KOETS
ARCHITECT: RODERIK VAN DER WEIJDEN
BOUWER: KLOOSTERBOER DECOR BV
LICHTONTWERP: JOOST DE BEIJ
PRODUCT: SYSTEMS PROTECT DGU

MAAK KENNIS MET 
ONZE INNOVATIES.

NEW 
PROJECTS.

HET ONMOGELIJKE 
TOCH MOGELIJK  
MAKEN!
Dit is slechts een kleine greep 
uit onze vele bijzondere  
projecten. Bezoek onze 
showroom in Veenendaal  
voor een kleine greep uit de  
onbegrensde mogelijkheden  
en bespreek geheel vrijblijvend 
wat wij voor u kunnen betekenen 
met een van onze adviseurs.

E info@igsbv.nl T +31 (0)318 24 6000

Transparantie troef bij glazen binnenwanden, 
deuren en balustrades   

Het nieuwe gebouw van werkbedrijf IW4 in Veenendaal krijgt maar liefst 33 moderne transparante binnenwanden 

en binnendeuren, evenals maar liefst vijftig strekkende meter glazen balustrade. Ze worden geleverd door Interior 

Glassolutions, dat eveneens in Veenendaal gevestigd is.

Piet van Brummelen, projectmanager: “We creëren daarmee een prachtige transparante werkomgeving waar mensen 

prettig kunnen werken. We hebben dit in nauwe samenwerking met architect Ron Pater van IRP Bouwadvies gedaan, 

zodat het mooi past in het geheel. Bij elke opdracht gaan we volledig uit van de wensen van de klant, en we passen 

ons aanbod daar op aan, precies zoals de klant het wil. Daarom is ons portfolio ook zo uiteenlopend.”

“Onze glazen oplossingen passen we al vele jaren toe in kantoren, musea, tentoonstellingsruimtes, scholen, 

enzovoorts. Doordat de Franse multinational Saint Gobain Glass mede-eigenaar van ons bedrijf is kunnen we putten 

uit 350 jaar ervaring en vakmanschap. En dat resulteert in zeer hoge kwaliteit en mooie, opvallende producten. 

Daarbij werken we nauw samen met de andere onderaannemers. We testen onze oplossingen altijd vooral op 

geluidswering, op brandwering en op inbraakbestendigheid. Ook daar zijn we volledig transparant over.”

IndustrieBouw januari 2023 • 19
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Het bouwen onder de hoogspanningsleidingen 
leverde in het begin wat hoofdbrekens op.
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IW4 • Veenendaal

De appartementen zijn specifiek bedoeld voor 55-plussers.

Naadloze en slijtvaste 
kunststof epoxy 

vloeren voor minimaal 
onderhoud   

Vloeren met meerwaarde, dat is wat DIBA Groep uit 

Uden al jaren aan vele professionele 

gebruikers levert. Voor het nieuwe gebouw van de 

sociale werkplaats IW4 in Veenendaal is DIBA, onder 

meer specialist in onderwijsgebouwen, ook 

ingeschakeld. 

Niek van Engelen, projectleider: “Wij gaan 1.300 

m² van de vloeren in dit nieuwe gebouw voor onze 

verantwoording nemen. We doen zowel de 

productieruimtes als de sanitaire ruimtes. Voor de 

productieruimtes gebruiken we de DIBA EP 135 

troffelvloer vloer. Voor de natte ruimtes nemen 

we de DIBA PU661 Betonlook. Beide vloeren zijn 

opgebouwd uit meerdere epoxy/PU lagen. Daarbij 

brengen we ook een holle plint aan waarbij de vloer 

als het ware een beetje omhoog krult naar de muur, 

zodat je geen haakse hoeken hebt en veel effectiever 

kunt schoonmaken.”

Weer als nieuw
“We brengen in de toplaag ook een antislip-korrel 

aan zodat de ruimtes veiliger te betreden zijn. 

Wanneer het project met succes is afgerond, geven 

we de klant ook nazorg. Daarbij gaat het om 

schoonmaak en onderhoud, op die manier is de 

levensduur van de vloer een stuk langer. Blijkt na 

een aantal jaren dat de vloer toe is aan een nieuwe 

uitstraling, dan kunnen wij er door middel van één 

toplaag voor zorgen dat de volledige vloer als nieuw 

eruit ziet. Vloeren met meerwaarde dus!”

De productieruimtes worden voorzien van 
naadloze en slijtvaste kunststof epoxy vloeren.

IndustrieBouw januari 2023 • 22

https://www.dibagroep.nl


Veenendaal • IW4

De appartementen zijn specifiek bedoeld voor 55-plussers.

Een lift met de 
souplesse van een 

Tesla    
Wie straks in het nieuwe gebouw van IW4 in 

Veenendaal in de opvallende glazen lift stapt, zal 

bijna hetzelfde ervaren als wanneer hij in een Tesla 

begint te rijden: geruisloos, soepel en 

energiezuinig. 

“Dat komt door de gearless aandrijving”, vertelt 

Geurt-Jan Heimensen, die als accountmanager 

nieuwbouw bij MP Liften in Amersfoort werkt. 

“Door de directe overbrenging van de liftmotor 

krijg je dit soepele en geruisloze effect. De lift 

heeft daarbij ook het energielabel A.” 

De lift is bovendien een zogenaamde connected 

lift: doordat hij met internet verbonden is kan 

onderhoud preventief worden uitgevoerd en 

eventuele storingen kunnen direct op afstand 

worden opgelost. Heimensen: “Wij voeren een 

breed pallet aan liftoplossingen waardoor 

opdrachtgevers bij ons in één keer klaar kunnen 

zijn. One-stop shopping. 

Capaciteit van 1500 kg
Voor IW4 leveren en plaatsen we twee 

personenliften, beide met een brancardafmeting, 

en twee zware goederenliften met elk een 

capaciteit van 1500 kg. De opvallende glazen 

behuizing van de personenlift bij de hoofdingang 

is het paradepaardje. We hebben hem in een stalen 

frame gezet, voorzien van glazen behuizing. Ook de 

lift en de liftdeuren zijn van glas, waardoor je een 

modern transparant beeld krijgt, mooi passend bij 

het nieuwe gebouw.”
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Het dak op 
Een spectaculair moment tijdens de nieuwbouw van 

IW4 in Veenendaal was toen de luchtbehandelings-

kasten en de warmtepompen van 

ITN Installatietechniek het dak op werden gehesen. 

“Dat was een mooi moment”, aldus projectleider 

Niels Jansen. 

“De ruwbouwwerkzaamheden waren toen al 

grotendeels gereed, de hoofdaannemer gaat 

komende tijd het gebouw wind- en windwaterdicht 

maken”, vervolgt Jansen. “Daarna gaan wij verder met 

ons werk om de installaties binnenin te monteren. 

We hebben drie grote warmtepompen en 

luchtbehandelingskasten in segmenten op vooraf 

bepaalde constructies op het dak gehesen.

Daarnaast zijn we natuurlijk ook nog druk met alle 

installaties inpandig. Omdat het pand verschillende 

gebruikers gaat krijgen zijn er verschillende types 

installaties gekozen. Daarom is coördinatie tussen 

ventilatiesystemen, verwarmingsinstallaties, koel-

installaties en sanitaire installaties een belangrijke 

factor in de uitvoering. Om dit te realiseren zijn we 

al in een vroeg stadium begonnen met het gedetail-

leerd uitwerken van de installaties in BIM. Wij zijn 

bij deze opdracht verantwoordelijk voor alle 

gebouwgebonden werktuigkundige installaties.” 

dé specialisten in dak- en wan
dbeplating

D hardeman-vanharten.nl
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Nieuwe IW4-locatie is van alle gemakken 
voorzien    

In maart 2022 is de bouw gestart van het nieuwe pand van Wijkservice en IW4 in Veenendaal. Sociaal 

werkbedrijf IW4 en Wijkservice werkten al intensief samen en gaan in 2023 onder één dak verder. Daarnaast 

zal er ook een oefenruimte voor de brandweer ingericht worden. Projectleider Gert van Dijk is namens de 

TechTron Groep al vanaf het begin van het traject bij dit project betrokken. Gert: “Het is een prachtig 

multidisciplinair project waarin bijna al onze expertises ingezet worden.” Het pand zit vol met innovatieve 

techniek, zodat het voor de gebruikers een zeer comfortabel en duurzame werkplek zal zijn. 

De TechTron Groep richt zich met een team van ruim 65 enthousiaste en leergierige mensen, vooral op de 

industrie- en utiliteitsector. “We zijn een duurzame en innovatieve partner en houden ons bezig met advies, 

uitvoering, service, beheer en onderhoud op het gebied van elektrotechniek, industriële automatisering en 

aandrijftechniek” zegt Gert. “Bij dit project gaat het om de complete gebouw gebonden installatie.” Dat houdt 

in dit geval in dat we naast de volledige elektrische voorzieningen ook het datanetwerk, de brand- en 

inbraakbeveiliging, de toegangscontrole, de intercom- en geluidsinstallatie en de zonnepanelen met 

omvormers installeren. “Een zeer breed pallet aan werkzaamheden.”

Het uitganspunt bij de bouw is een duurzaam en 

energiezuinig eindresultaat. Voor TechTron betekent 

dit het implementeren van intelligente 

gebouwautomatisering. Gert: “Enkele voorbeelden 

zijn het automatisch in- en uitschakelen van 

verlichting en openen en sluiten van de zonwering. 

De domotica is gekoppeld aan het alarmsysteem. 

Als dat wordt ingeschakeld, dan worden alle 

systemen automatisch uitgeschakeld. Bij het 

uitschakelen van het alarm gaat de verlichting ook 

weer automatisch op de juiste stand aan. Dit is bij 

de receptie per ruimte afzonderlijk in te stellen.” Dit 

alles in combinatie met een slim verbruik van de 

door de zonnepanelen opgewekte energie, maakt 

het een mooi, duurzaam en energiezuinig pand dat 

klaar is voor de toekomst.  

Het uitgangspunt bij de bouw is duurzaamheid
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www.graafstra.nl 

Maatwerk in staal 

Graafstra biedt een uitgebreid 
assortiment aluminium en 
stalen ramen, deuren, 
schuifpuien en gevels. 

Wij verwerken profielsystemen 
van onder andere:   

De appartementen zijn specifiek bedoeld voor 55-plussers.

Veilige brandwerende 
stalen binnendeuren 

en ramen.  
De nieuwe huisvesting die leerwerkbedrijf IW4 in 

Veenendaal realiseert, wordt door Graafstra Staal- & 

Gevelbouw uit Oosterwolde voorzien van speciale 

brandwerende stalen binnenkozijnen. Ook de 

beglazing en het hang- en sluitwerk worden door 

Graafstra geleverd.

Jarno Graafstra: “We kregen deze mooie opdracht van 

Bouwbedrijf Kreeft, waar we vaak mee 

samenwerken. Voor de veiligheid van de vele mensen 

die in dit nieuwe gebouw komen te werken is het 

van belang dat de vluchtwegen voldoende 

brandwerend zijn. Hier zijn de stalen kozijnen een 

onderdeel van. In totaal hebben wij hier 680 m2 

kozijnen geplaatst. Voor de kozijnen hebben we 

gekozen voor de Forster Presto en Fuego Light 

profielen. Die voldoen aan de gestelde eisen qua 

brand- en geluidswerendheid. 

Eigen fabriek
De profielen worden in onze eigen fabriek verwerkt 

tot kozijnen en we monteren ze op locatie voor de 

opdrachtgever.” Graafstra bestaat ruim 40 jaar en 

heeft 50 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd 

in staal en aluminium  op maat gemaakte grote en 

kleine staalconstructies, stalen deuren, puien en 

kozijnen, bijzondere stalen trappen met bijpassende 

leuningen, hekwerken en diverse andere 

staaloplossingen. Het brede portfolio omvat onder 

meer het met BREEAM bekroonde distributiecentrum 

Hoogvliet in Bleiswijk.
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Circulair bouwen 
vraagt om 

langetermijnvisie    
Van Dalen Infra & Milieu BV uit Huissen is 

gespecialiseerd in afvalinzameling, recycling, grond-, 

weg- en waterbouw en reiniging. Het familiebedrijf 

onderscheidt zich volgens directeur Tom van Dalen 

echter vooral als partner voor het creëren van 

circulaire waarden. “Daarvoor zetten wij samen met 

onze klanten een langetermijnvisie op”, vertelt Tom.

“Bouwbedrijf Kreeft uit Ede is één van de klanten 

waarmee Van Dalen Infra & Milieu nauw 

samenwerkt om tot een circulaire en duurzame 

aanpak van hun projecten te komen. “Met Kreeft 

hebben wij een langetermijnvisie ontwikkeld waarin 

allerlei kaders zijn vastgesteld. Denk bijvoorbeeld 

aan het minimaliseren van afval, toepassen van 

herbruikbare materialen en beperken van 

transportbewegingen op de bouwlocatie. 

KPI dashboard
Via ons KPI dashboard kunnen wij monitoren hoe 

dat in de praktijk verloopt. We moeten ons 

gezamenlijk inspannen zo veel mogelijk materiaal 

terug in de recycle-keten te brengen. Per project 

kijken we samen met onze klant hoe deze visie 

daarbij toegepast kan worden. 

Intergrale aanpak
Onze integrale aanpak zorgt voor nog meer 

bewustwording en duidelijkheid. Circulariteit moet 

in onze visie steeds meer een vanzelfsprekendheid 

worden.” 
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De vele kozijnen zijn versterkt met voorgespannen lateien.
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Opdrachtgever
Gemeente Veenendaal

Architect
IRP Bouwadvies BV, Renswoude

Constructeur
IBT, Veenendaal

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Kreeft, Ede

Dak-en wandbeplating
Hardeman van Harten, Lunteren

Grondwerk
Dorrestijn, Veenendaal

Staalconstructie
W. ten Ham Constructie, Ede

W-installateur
ITN Installatietechniek, Ede

E-installateur
Techtron, Veenendaal

Kunststofvloeren
DIBA Groep, Uden

Glazen systeemwanden en balustraden
Interior Glassolutions, Veenendaal

Gevelkozijnen
HARO Aluminium, Veenendaal

Voorgespannen lateien
JS Prefab Beton, Lunteren

Leverancier tegels
MBI de Steenmeesters, Ede

Liftinstallatie
MP Liften BV, Amersfoort

Brandwerende stalen deuren & ramen
Graafstra Staal- & Gevelbouw, Oosterwolde

Afvalverzameling
Van Dalen Infra & Milieu BV, Huissen

Bruto vloeroppervlakte
IW4: 8.300 m2

Wijkservice: 1.500 m2

Brandweer:    350 m2

Veenendaal • IW4
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Landmark • Arnhem

Het voormalige OHRA-gebouw 
krijgt een nieuwe toekomst 
onder de naam Landmark 
Arnhem.
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Tekst: Daphne Doemges 
Foto’s: PHB De Combi & Landmark ArnhemIB

Landmark Arnhem:   
nieuwe toekomst voor een

iconisch gebouw
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PHB De Combi pakt gedurende dit project 
twee bouwdelen aan, vertelt bedrijfsleider 
Marcel Godschalk. “De kantoor-
voorzieningen in de toren van achttien 
verdiepingen worden flink 
gemoderniseerd. Zo vernieuwen we de 
toiletgroepen en wanden, komen er 

Het voormalige OHRA-gebouw, ook wel ‘het Ooyevaarsnest’  genoemd, 
krijgt een nieuwe toekomst onder de naam Landmark Arnhem. 
PHB De Combi & Schutte Bouw (beide onderdeel van Aan de Stegge 
Verenigde Bedrijven) bereikten eind 2021 overeenstemming met 
opdrachtgever Gelrepark B.V. voor de grootschalige renovatie.

‘In het voortraject is zorgvuldig naar alle aspecten gekeken. 

Op deze manier houden we rekening met elkaar’

Landmark • Arnhem

klimaatplafonds en nieuwe liften. De 
liftopgangen en trappenhuizen worden 
opgefrist.” De entree van het gebouw krijgt 
een nieuwe look and feel. “Wie vervolgens 
het gebouw door de vernieuwde pui en 
entree binnenkomt, ziet een ronde 
middenkern met twee verdiepingen. Ook 

deze verdiepingen worden aangepakt om 
ze te verbouwen tot moderne 
vergaderruimtes, all day bar en restaurant. 
De eindoplevering van het totale project 
zal voorjaar 2023 zijn.” 

Zorgvuldig afstemmen
De bouwdirectie van het project ligt in 
handen van Dutch City Development uit 
Diemen. Als hoofdaannemer werkt PHB De 
Combi intensief samen met diverse 
betrouwbare partners. In het bijzonder 
voor de W-Installaties Warmtebouw uit 
Utrecht en voor de E-installaties Groen & 
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Aldenkamp Installatietechnieken uit Woerden. Naast een heldere 
offerte, onderscheidt PHB De Combi zich door een hoge mate van 
flexibiliteit, stelt Godschalk. “In het pand zijn tijdens de bouw nog 
diverse bedrijven werkzaam. Dat betekent dat we onze logistiek 
en werkzaamheden zorgvuldig afstemmen met de verschillende 
partijen. Zo heeft het bouwteam gezorgd dat Nationale 
Nederlanden een tijdelijke, eigen ingang heeft gekregen om de 
overlast te beperken en een veilige toegang te bieden. We 
moeten toch met elkaar rekening houden. In het voortraject is 
zorgvuldig naar dit soort aspecten gekeken. Op deze manier 
houden we zoveel mogelijk rekening met elkaar.”

Opdrachtgever
Gelrepark BV, Arnhem

Projectontwikkelaar
Dutch City Development BV, Diemen

Architect
Fokkema & Partners Architecten BV, Delft

Hoofdaannemer
PHB De Combi BV, Nijmegen

E-installateur
Groen & Aldenkamp BV, Utrecht

W-installateur
Warmtebouw BV, Utrecht

Afbouw
ACN Totale Afbouw, Renswoude

Brandwerende voorzieningen
Saber Brandveiligheid BV, Duiven

Vloeren leverancier
Maasmond BV, Rotterdam

Leverancier homecare systemen
BUVA, Barendrecht

Bouwprogramma
Verbouwen voormalig OHRA-gebouw voor plan 
Landmark Anrhem

Bouwperiode
Januari 2022 – februari 2023

Bruto vloeroppervlakte
45.000 m2

In de centrale ruimtes van het pand zijn akoestische plafonds geplaatst.
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Bijzonder is dat een groot deel van de wanden rond is.
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Ronde wanden in Landmark Arnhem     
Voor het team van ACN Totale Afbouw is het aanbrengen van de wanden en plafonds in Landmark Arnhem een 

project met een behoorlijke omvang. Bedrijfsleider Thomas Jacobsen: “Het gaat in totaal om 5.000 m² wand en 

3.500 m² plafond.”

 De werkzaamheden aan de wanden en plafonds zijn voor fase 1 van het project inmiddels afgerond. “We zijn nu 

bezig met fase 2. Bijzonder aan dit project is dat een groot deel van de wanden rond is. Deze zijn opgebouwd 

door middel van schenkels, die we hebben laten maken door de interieurbouwer. Het feit dat de wanden rond 

zijn, zorgde voor wat extra aandacht en werk in de voorbereiding. We hebben dit deel van de opdracht daarom 

zorgvuldig afgestemd met de interieurbouwer.”

Akoestische plafonds
In de centrale ruimtes van het pand zijn akoestische plafonds geplaatst. “Er is gekozen voor het akoestisch 

plafond Armstrong Eleganza™” en Rockfon Color-all® Dznl/AEX bandrasterplafonds in de kleur Clay.” Logistieke 

uitdagingen kent het project ook, vertelt Jacobsen. “Naast de strakke deadline zijn er in het pand zelf de nodige 

uitdagingen: in de toren van zestien verdiepingen dienen we alle materialen door middel van liften naar boven te 

brengen. Uiteraard geen probleem, maar wel iets om rekening mee te houden.”

Arnhem • Landmark

www.c-acn.nl

Ben jij een oplossingsgerichte doorzetter met technisch inzicht? 
Kijk dan snel verder op www.c-acn.nl
Voor informatie, bel Thomas Jacobsen: 0318-576450

DE LAATSTE HAND 
AAN GAVE PROJECTEN
Wij hebben plek voor:

MONTAGEMEDEWERKERS en een 
PROJECTLEIDER/UITVOERDER
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‘De vloerbedekking is in een soort taartpunten 
aangebracht’      

De ronde vormen van Landmark Arnhem waren bij het leggen van de hoogwaardige vloerbedekking een mooie uitdaging 

voor Maasmond BV. Deze specialist in het onderhouden, renoveren en inrichten van vastgoed wist wel raad met deze klus, 

vertelt Ton Faaij.  

 Als calculator, werkvoorbereider en projectleider is Faaij nauw betrokken bij het project rondom Landmark Arnhem. “Wij 

werken regelmatig samen met PHB De Combi. Voor dit project verzorgden we de entreematten en de vloerafwerking. Na 

het voorbereiden van de ondervloer, konden we de vloerbedekking aanbrengen. Heel specifiek voor dit project is dat het 

om een mooi, rond pand gaat; daar moet de vloerbedekking perfect op aansluiten. Daarom hebben we de vloerbedekking in 

een soort taartpunten aangebracht. Dat komt niet vaak voor!” Ook bijzonder is dat gekozen is voor een hoogwaardig breed 

tapijt uit Amerika. “Het gaat om een afwijkende breedtemaat dan we in Nederland gewend zijn, namelijk 366 in plaats van 

de standaard 400.”

Naast de hoofdvestiging van Maasmond West in Rotterdam beschikt het bedrijf over een eigen gordijnatelier en monteurs 

voor binnen- en buitenzonwering, Erkende Schilders en Timmerlieden. “Daarnaast is er nog een vestiging Maasmond Noord 

in Leeuwarden en sinds 1 januari bedienen we het zuiden van het land vanuit onze vestiging Maasmond Zuid in Eindhoven.”  

Meer informatie? Tel. +31 (0)10 415 04 11 - algemeen@maasmondgroep.nl - maasmond.nl

Onderhoud Schilderwerk Projectinrichting Gordijnatelier

Unieke wensen, uniek resultaat

Zonwering

Landmark • Arnhem
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Op de vloer ligt hoogwaardig breed tapijt uit Amerika.
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Strawinskyhuis • Amsterdam

Indrukwekkende transformatie
Strawinskyhuis Amsterdam

nadert afronding
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Tekst: Astrid Berkhout 
Foto’s: Du Prie bouw en ontwikkeling b.v.IB

Het Strawinskyhuis 
wordt een echte 
blikvanger in de Zuidas.
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Het vele glas zorgt voor een open, transparante uitstraling.

Strawinskyhuis • Amsterdam

IndustrieBouw januari 2023 • 40



Het Strawinskyhuis dateert oorspronkelijk 
uit 1974. Ontwikkelaars FLOW Real Estate 
en Egeria Real Estate Development zagen 
de potentie. Onder de naam 
Strawinskyhuis B.V. gaven ze 
hoofdaannemer Du Prie bouw en 
ontwikkeling b.v. opdracht om het pand te 
renoveren. In juli 2021 ging het project van 
start. Allereerst werd de bestaande 
bebouwing gedeeltelijk gesloopt. Daarna 
begon men met de daadwerkelijke 
renovatie van het gebouw. Het pand, 
bestaande uit vier bouwlagen, is volledig 
gestript en heeft een nieuwe gevel 
gekregen. Daarnaast is het uitgebreid met 
een patio. Door de binnentuin te voorzien 
van een overkapping, is bovendien een 
atrium gecreëerd.

Open en transparant
ZZDP Architecten is verantwoordelijk voor 
het ontwerp. Duurzaamheid, 
multifunctionaliteit en toegankelijkheid 
staan hierin centraal. De vorm van het 
gebouw is grotendeels hetzelfde gebleven. 
De gevel is echter voorzien van 
aanzienlijk meer glas, dit zorgt voor een 
open, transparante uitstraling. Verder is er 

De Amsterdamse Zuidas is 
in ontwikkeling. Er wordt hard 
gewerkt om een compleet nieuwe 
stadswijk te realiseren, waar werken, 
wonen en leven samenkomen. 
Verschillende bouwprojecten 
moeten daaraan bijdragen. De 
renovatie en verduurzaming 
van het Strawinskyhuis, gelegen 
aan de Prinses Irenestraat, 
is een van die projecten. Het 
wordt getransformeerd tot een 
modern, duurzaam multi-tenant 
kantoorgebouw. Een omvangrijke 
klus die behoorlijk wat tijd in beslag 
neemt. In juli 2021 is gestart met 
het project, dat naar verwachting 
in het voorjaar van 2023 wordt 
opgeleverd.

‘Renovatie van de bestaande parkeergarage 

maakt eveneens onderdeel uit van het project’

Amsterdam • Strawinskyhuis

volop sprake van natuurlijke lichtinval en is 
er vanaf iedere werkplek uitzicht op buiten. 
Ongetwijfeld zorgt dit voor een aangename 
werkomgeving voor de gebruikers van het 
pand.

BREEAM Outstanding
Ook duurzaamheid is een belangrijk 
aandachtspunt. Zo worden er duurzame 
materialen toegepast, liggen er 
zonnepanelen op het dak en vindt 
warmte-koudeopslag plaats door 
middel van een warmtepomp. Verder 
maakt men bij de klimaateilanden gebruik 
van lage temperatuur-verwarming en hoge 
temperatuurkoeling voor een duurzame 
manier van verwarmen en koelen. Er wordt 
gestreefd naar een BREEAM Outstanding 
certificering. Renovatie van de bestaande 
parkeergarage – met 67 parkeerplaatsen 
verdeeld over twee bouwlagen – maakt 
eveneens onderdeel uit van het project. In 
het voorjaar vindt de daadwerkelijke 
oplevering van het vernieuwde 
Strawinskyhuis plaats. De Zuidas beschikt 
vanaf dat moment over een duurzame, 
oogstrelende blikvanger!
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Door de binnentuin te voorzien van een overkapping, is een atrium gecreëerd.

Strawinskyhuis • Amsterdam
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Amsterdam • Strawinskyhuis

De appartementen zijn specifiek bedoeld voor 55-plussers.

jmvandelft.nl

Ruim 2.300 m² 
aluminium kozijnen en 

vliesgevels   

De transformatie van het Strawinskyhuis tot nieuw 

hoogwaardig kantoorgebouw begint steeds meer zijn 

nieuwe vorm te krijgen. Gevelbouwer JM van Delft 

& zn. uit Drunen heeft van hoofdaannemer Du Prie 

bouw & ontwikkeling b.v. het vertrouwen gekregen 

om dit project van aluminium en staal te voorzien. 

Naar een ontwerp van ZZDP Architecten hebben zij 

de volledige buitengevel mogen voorzien van 

aluminium kozijnen en hebben zij stalen 

binnenpuien mogen leveren en monteren.

De crux bij dit project zat hem vooral in het beglazen 

van de kozijnen. Door de verdiepingshoge ruiten was 

het niet mogelijk om het beglazen van binnenuit te 

doen. Dit betekende dat de ruiten van buitenaf naar 

binnen geplaatst moesten worden, waardoor het 

enorm millimeterwerk werd om de ruiten goed en 

zonder breuken te kunnen plaatsen.

Succesvol afgerond
Door tijdige en goede communicatie hebben de 

betrokken partijen dit proces succesvol kunnen 

afronden. Het montageproces van ruim 2.300 m² 

aluminium kozijnen en vliesgevels zit er voor de 

gevelbouwer dan ook op. Eind 2022 hebben zij dit 

prachtige project opgeleverd.

Opdrachtgever
Strawinskyhuis BV, Amsterdam

Architect
ZZDP Architecten, Amsterdam

Hoofdaannemer
Du Prie bouw & ontwikkeling b.v., Leiden

Staalbouw
Hofman Staalbouw BV, Vroomshoop

Vliesgevels
JM van Delft & zn, Drunen

Bouwprogramma
Renovatie en verduurzaming Strawinskyhuis.

Bouwperiode
Juli 2021 – voorjaar 2023

Bruto vloeroppervlakte
10.587 m² (kantoorfunctie 6.141 m², bijeen-
komstfunctie 1.681 m², ondergrondse garage 
1.004 m²
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Woon- en winkelvoorziening • Vlaardingen

Vlaardingen is moderne woon-
en winkelvoorziening rijker

Een aanwinst voor de stad
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: Waal & Work4MediaIB

De oude vestiging van 
Hoogvliet supermarkten is 
omgetoverd tot een moderne 
supermarkt met daarboven 
huurappartementen.
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Waal profileert zich als een organisatie die 
de spil is in het complexe proces van de 
ontwikkeling, engineering en realisatie van 
woningen. Ruijs: “Wij ontzorgen onze 
opdrachtgevers en leggen de verbinding 
met de markt. Daarmee bedoel ik 
bijvoorbeeld het leggen en onderhouden 
van contacten met de kopers of huurders 
en stakeholders, zoals gemeenten, 
architecten en bouwpartners. Dat was ook 
bij het project Hoogvliet in Vlaardingen het 
geval.”

Herontwikkeling met meerdere functies
In 2020 verhuisde de supermarkt tijdelijk 
naar een pand aan de overzijde van de 
Parallelweg. Daarna ging het bouwteam 
aan de slag met het slopen van het oude 
winkelpand. “Dit is een herontwikke-
lingsplan van WaVo Ontwikkeling BV. Het 
bouwrijp maken was een hele klus, dat had 
onder meer te maken met het realiseren 
van een ondergrondse parkeergarage voor 
de nieuwe supermarkt. Het winkelgedeelte 
hebben wij casco opgeleverd en dat is 
door Hoogvliet zelf volgens hun formule 
afgewerkt. De parkeergarage onder de 
supermarkt, de appartementen en het 
parkeerdek waar alle huurders een eigen 
parkeerplek hebben, zijn wel volledig 
door ons afgewerkt. Met uitzondering van 
de keuken. Die konden de huurders zelf 
uitkiezen.”

Duurzaam en betaalbaar wonen
Woningbouwvereniging Waterweg Wonen 

Aan de Parallelweg in Vlaardingen heeft de oude vestiging van Hoogvliet supermarkten plaatsgemaakt voor 
een moderne nieuwe supermarkt met daarboven 39 huurappartementen. Hoofdaannemer Waal uit Vlaardingen 
stond aan het roer van het bouwteam dat dit project realiseerde. “Het is echt een aanwinst voor onze stad”, stelt 
projectleider Marcel Ruijs.

‘Woningbouwvereniging Waterweg Wonen is vanaf de 

beginfase nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling’

Woon- en winkelvoorziening • Vlaardingen

Met name het parkeervraagstuk was een puzzel.
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Vlaardingen • Woon- en winkelvoorziening

‘De keukens konden de huurders zelf uitkiezen’

uit Vlaardingen is volgens de projectleider 
vanaf de beginfase nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de 39 huur-
appartementen van circa 70 m². “Het gaat 
om drie woonlagen van elk 13 
energiezuinige appartementen. Alle 
appartementen hebben een lucht-
warmtepomp en ze zijn bovendien 
voorzien van eigen pv-panelen. Dit maakt 
de woningen toekomstbestendig en 

betaalbaar voor de bewoners.”

Passen en meten voor parkeer-
voorzieningen
Houdijk Architecten uit Vlaardingen kreeg 
de uitdagende opdracht om binnen de 
kaders van het perceel alle woon-, 
winkel- en parkeervoorzieningen in te 
vullen. Daarbij moest ook de bouwhoogte 
van het voormalige pand gerespecteerd 

worden. “Met name het parkeervraagstuk 
was een puzzel. De gemeente Vlaardingen 
wilde de parkeerdruk in dit deel van de 
stand niet nog groter maken. Met de bouw 
van een parkeerkelder met 100 
parkeerplaatsen voor de supermarkt en 
een eigen parking op het dak voor alle 
bewoners is ook daar een passende 
oplossing voor gevonden. Het hele plaatje 
klopt gewoon.”

Het bouwrijp maken was een hele klus.
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Woon- en winkelvoorziening • Vlaardingen

Duurzaam en 
energiezuinig is de 

norm in installatiewerk    
Schwagermann uit ’s Gravenzande is een allround 

installatiebedrijf voor woningbouw en utiliteitsbouw. 

“Wij verzorgen desgewenst de volledige installatie 

voor verwarmen, koelen, ventileren, sanitaire 

voorzieningen, brandveiligheid en dakbedekking”, 

vertelt Technisch directeur Arjen Meerman. 

Schwagermann is volgens Meerman op een breed vlak 

actief. “Onze activiteiten zijn verdeeld over particuliere 

woningen, kantoren, bedrijfsgebouwen en scholen. 

Zowel voor nieuwbouw als voor renovatie en 

onderhoud hebben we alle kennis en ervaring in huis. 

Ons werkterrein is de regio Westland en omstreken.”

Ieder appartement een eigen warmtepomp
De verschillende disciplines waarin Schwagermann is 

gespecialiseerd, kwamen volgens Meerman ook bij het 

project Hoogvliet in Vlaardingen weer prima van pas. 

“In opdracht van Waal hebben wij voor de 39 

huurappartementen alle sanitaire en werktuig-

bouwkundige installaties mogen verzorgen. Het 

gebouw is volledig gasloos en elk appartement heeft 

een eigen warmtepompinstallatie met geïntegreerde 

warmteterugwinning (WTW)-unit. Dat draagt bij aan 

het wooncomfort in deze Nul-op-de-meter (NOM) 

wooneenheden.”

Complete afwerking sanitair
“Verder hebben wij al het sanitair compleet 

afgewerkt en de keukenaansluitingen gerealiseerd. 

Voor de nieuwe Hoogvliet supermarkt hebben wij 

alleen de hoofdaansluitingen (voeding) voor de W- en 

S-installatie gemaakt. De verdere afwerking is binnen 

de formule van deze supermarktketen door Hoogvliet 

zelf opgepakt.” 

Edisonstraat 18
2691 GT ’s-Gravenzande – Westland

0174 - 41 28 12
www.schwagermann.nl

In totaal gaat het om 39 huurappartementen van circa 70 m².
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Vlaardingen • Woon- en winkelvoorziening

Dakdekker geeft 
visitekaartje af met 
zinkwerk Hoogvliet    

Voor het realiseren, renoveren en onderhouden van 

bitumineuze of met kunststof afgewerkte platte 

daken ben je bij Alphadak aan het juiste adres. Het 

dakdekkersbedrijf uit Monster is echter ook 

gespecialiseerd in ambachtelijk lood- en zinkwerk. 

“De zinken geveldetaillering die wij in het 

woon- en winkelcomplex Hoogvliet in Vlaardingen 

hebben uitgevoerd is in dat opzicht een mooie 

visitekaartje”, vertelt uitvoerder Teun Zeeman.

Opvallend detail
Bij Alphadak kunnen ze op het gebied van nieuwe 

daken, dakrenovatie, onderhoud en service, het 

complete plaatje verzorgen. “Daaronder valt dus ook 

dakisolatie en het plaatsen van lichtstraten.  Wij 

werken met ervaren vakmensen die weten wat er bij 

dak-, zink- en loodwerk allemaal komt kijken. Meestal 

springt ons werk niet echt in het oog, maar dat is bij 

de zinken gevelpanelen die wij bij het project 

Hoogvliet hebben aangebracht zeker wel het geval. 

Dat opvallende detail geeft het pand extra allure.”

Dakdekkersbedrijf voor
nieuwbouw en renovatie

www.alphadak.nl

Vlotlaan 914 | 2681 TX Monster
06 15 85 06 85 | info@alphadak.nl
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Hotel Rosveld • Nederweert

Nieuwe hospitality beleving 

Hotel Rosveld wordt publiekstrekker in de regio 

in het Zuiden 
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Tekst: Alet Roesink/Frank Thooft 
Foto’s: FIT Real Estate & Work4MediaIB

De bouw van Nederweert’s 
nieuwe viersterrenhotel is 
bijna afgerond.
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Temidden van KFC, McDonald’s, bowling-
baan, casino, restaurant Atlantis en straks 
ook nog Burger King, is een zeven 
bouwlagen tellend hotel verrezen. De 
bovenste bouwlaag is een dakterras. Het 
hotel heeft tachtig kamers en drie 
appartementen op de bovenste laag met 
ieder een eigen terras. Voor aansluiting 
met bedrijven uit de regio en het 
Eindhovense Brainport zijn flexwerk-
plekken, diverse vergaderzalen en een 
chique boardroom in een glazen ruimte 
voorzien. Daarnaast bevat het natuurlijk 
een ontbijtzaal, lobby, fitnessruimte, 
rooftopbar en restaurant.

Corona-erfenis
Tonnie van Bussel, directeur bij Van Bussel 
Groep: “In opdracht van Rosvelt Ontoerend 
Zaken BV realiseren wij de ruwbouw van 
dit project. We leveren het project casco 
op, waarna de opdrachtgever zelf de 
binnenbouw zal verwezenlijken. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om 
het hotel in prefab op te bouwen, maar 
gezien de erfenis van corona in de vorm 
van tijd en kosten, is anders besloten. In 
het bouwteam hebben we het project nog 
eens doorgerekend en het plan vervolgens 
omgezet naar gietbouw en een 
traditionele gevel. Ook kozen we ervoor 
om met deelopdrachten te werken, wat 
het in z’n geheel overzichtelijker maakte.”

Nog even en de parkeerplaatsen van Nederweert’s nieuwe viersterrenhotel stromen vol. Bussen met 
buitenlandse toeristen rijden af en aan voor een onderkomen na de dagtrips, zakelijke gasten kiezen er hun 
werkplek en vergaderzaal en passanten komen er om een hapje te eten en te overnachten. Dit voorjaar wordt 
Hotel Rosveld geopend, pal naast de A2. Bouwbedrijf Van Bussel ’t Hout uit Helmond is de hoofdaannemer.

‘We leveren het project casco op, waarna de 

opdrachtgever zelf de binnenbouw zal verwezenlijken’

Hotel Rosveld • Nederweert

Afrondende fase
“In november 2020 is uiteindelijk 
begonnen met het palenplan en de 
fundering. Gedurende de bouw hebben we 
geëngineerd. Dankzij een gedegen 
werkvoorbereiding en onze ervaren 
projectleiders heeft dat tot een uitstekend 
resultaat geleid. Het project is inmiddels 
bijna klaar. We zijn nog met de laatste 
details bezig, waaronder het fundament 
voor de reclamemast op het buiten-
terrein, de toegangspui en de kozijnen van 
de buitengevel. Typerend aan dit project is 
dat het in het werk bekist is. De draag-
constructie is gerealiseerd op basis van in 
het werk gestort beton met kanaal-
plaatvloeren.”

Duurzaam
“Duurzaamheid komt hier terug in het 

gebruik van duurzame energie (installatie 
LWP en zonnepanelen) en duurzaam 
materiaalgebruik. De grote partij die de 
voorgevel de donkere chique uitstraling 
geeft, wordt gevormd door een massief 
verticaal vlak van zonnepanelen. Daarbij 
is onder andere al het hout duurzaam. Dit 
laatste valt binnen de Chain of Custody, 
waar wij voor gecertificeerd zijn, en 
binnenkort overigens ook voor ISO 14001. 
De Chain of Custody vertaalt zich tot ‘keten 
van verantwoording’. Dit houdt in dat 
binnen alle schakels in de keten van bos tot 
consument verantwoord en duurzaam met 
hout wordt omgaan. Dat is een mooi 
element dat je als hoofdaannemer 
toevoegt aan deze nieuwe hospitality 
beleving van het Zuiden.”
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Nederweert • Hotel Rosveld

In november 2020 is begonnen met het palenplan en de fundering.
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Hotel Rosveld • Nederweert

Het gebouw telt zeven bouwlagen.
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Nederweert • Hotel Rosveld

Bouwen met visie en 
ervaring    

JV2 Bouwadvies BV uit Nuenen is een 

ingenieursbureau dat is opgericht in de eind jaren 

‘80. Door de jaren heen is de focus gelegd op het 

constructieve ontwerp van bouwconstructies. In 

de afgelopen dertig jaar heeft JV2 zich ontwikkeld 

tot een stabiel en groeiend ingenieursbureau dat 

gelooft in de kracht van verscheidenheid. Het 

bedrijf pakt dan ook een brede waaier van 

projecten aan.

Projectleider Johan Verstappen: “JV2 is de 

hoofdconstructeur van Hotel Nederweert. We zijn 

verantwoordelijk voor de complete betonbouw en 

hebben het hele project van A tot Z begeleid. Voor 

dit bouwproject hebben we diverse 

bouwsystemen en oplossingen doorgerekend. 

Uiteindelijk hebben we gekozen voor gietbouw. 

Nu zijn ze nog bezig met enkele afrondende za-

ken, zoals een reclamemast en belettering tegen 

de gevel.”

Doortastendheid
JV2 Bouwadvies heeft in het verleden vaker 

samengewerkt met Het Rosvelt Onroerende Zaken 

BV en Hertroijs Architecten en staat bekend om 

haar flexibiliteit en doortastendheid. 

 

Leverancier ‘Bouwen 
doen we samen’ Hotel 
Rosveld: bouwen doen 

we samen    
BMN Bouwmaterialen Venray, onderdeel van BMN 

Nederland, heeft gedurende anderhalf jaar 

bouwmaterialen geleverd aan Van Bussel voor de 

bouw van Hotel Rosveld te Nederweert.

“Bouwen doen we samen met onze relaties. ‘Doen 

we’ is waar we voor staan”, zegt Edwin Meurs, die als 

senior accountmanager klantverantwoordelijke voor 

Van Bussel is bij BMN Venray. “Omdat we zelf een 

grote voorraad hebben kunnen we altijd de volgende 

dag al leveren. Daardoor kan de bouw zelf ongehin-

derd voortgaan. En doordat we al vroeg in het hele 

proces betrokken waren konden we de grote bestel-

lingen ver vooruit plannen, ook in coronatijd. We heb-

ben daardoor steeds op tijd kunnen leveren, en Van 

Bussel heeft zonder onderbrekingen door kunnen 

werken. Ook dat bedoelen we met ‘bouwen doen we 

samen.’ BMN Venray leverde verschillende materialen 

voor dit mooie project. Met 140 vestigingen en meer 

dan 3.500 gespecialiseerde medewerkers is BMN 

overal in Nederland dichtbij de klant.
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Hotel Rosveld • Nederweert

Grondig werk    
Om een braakliggend terrein dusdanig te 

ontginnen dat er een hotel kan verrijzen op een 

zichtlocatie aan de A2, moeten eerst flink wat 

zandkorrels opgeschud worden. Het ruim veertig 

jaar bestaande bedrijf Gebr. Swinkels uit Vlierden 

regelde al het grondwerk, inclusief het afgraven 

en het aanbrengen van de fundering voor Hotel 

Rosveld in Nederweert. 

Goede samenwerking
Directeur Wim Swinkels vertelt dat men door de 

goede samenwerking met Bouwbedrijf Van Bussel 

intussen weet waar men aan toe is. “We doen wat 

we zeggen en we zeggen wat we doen. Wij voeren 

alles uit met eigen materiaal en men heeft bij ons 

één aanspreekpunt.” 

Deskundig team
Sinds de oprichting van Gebr. Swinkels in het 

begin van de jaren tachtig is het bedrijf 

uitgegroeid tot een onderneming die 

gespecialiseerd is in cultuurtechniek, weg- en 

waterbouw en grond- en sloopwerken. Het 

dynamische team van kundige mensen heeft ook 

hier weer laten zien hoe grondig men dat aanpakt. 

CULTUURTECHNIEK • GROND- EN SLOOPWERKEN • WATER- EN
WEGENBOUW • ASBESTSANERING • RECYCLING • BETON • TRANSPORT

Hazeldonkseweg 11, 5756 PA Vlierden                  info@gebrswinkels.nl                 0493-341572

De draagconstructie is gerealiseerd op basis van in 
het werk gestort beton met kanaalplaatvloeren.
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Nederweert • Hotel Rosveld

Gaten in het beton 
voor een soepel 

bouwproces    
De afgelopen twee maanden zijn de mannen van 

Vakmeesters B.V. uit Helmond tijdens de bouw van 

Hotel Rosveld met grote regelmaat ter plaatse 

geweest om gaten in het nieuwe beton te boren, 

sleuven te frezen, raamsparingen te zagen en divers 

hak- en breekwerk te verrichten. 

“Vaak zijn het gaten voor diverse doorvoeringen 

die nadien worden gebruikt door alle installateurs”, 

zegt Joey Bollen, verantwoordelijk voor de planning 

bij Vakmeesters. “Op elke verdieping van het hotel 

zijn we ingeroepen om snel aanpassingen te maken 

zodat het bouwproces vlot kon doorlopen. In 

betonnen muren of kanaalplaatvloeren zitten immers 

niet altijd de gaten die je voor je leidingwerk nodig 

hebt.”

Diamantboor
“We hebben ook chemische ankers geboord en 

verlijmd. Dan boren we met een diamantboor een 

diep gat, brengen daar een tweecomponentenlijm in 

aan en daarna een ijzeren staaf. Zo houd je de sterkte 

van het beton in stand. Dat vergt echt precisiewerk 

en kennis van hoe de krachtenvelden in 

beton liggen.” 

Grote uitdagingen
“Voor ons betekent dit werk altijd grote 

uitdagingen. We werken in de nieuwbouw, in 

fabrieken, maar ook in monumentale panden. Ons 

palet is echt heel divers. We hebben een jarenlange 

samenwerking opgebouwd met de Van Bussel Groep.”
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Hotel Rosveld • Nederweert

Strak straatwerk  
Binnen niet al te lange tijd gaat het nieuwe Hotel 

Rosveld in Nederweert open. Een 38 meter hoog en 

opvallend mooi hotel dat 80 viersterrenkamers 

aanbiedt. Even opvallend en mooi gaan het asfalt 

en het strakke straatwerk worden dat Van Horssen 

Wegenbouw BV uit Asten rondom het hotel gaat 

aanleggen. 

Directeur en eigenaar Stephan van Dijk: “Het gaat 

om maar liefst 1.900 m2 asfalt en 2.600 m2 klinkers 

die machinaal aangelegd gaan worden. We leggen 

ook de rioleringen. Zowel een klassiek vuilwaterriool 

als een infiltratieriool met een lavapakket omhuld 

zodat het regenwater opgevangen kan worden en 

langzaam in de grond kan infiltreren. Tevens graven 

we diverse wadi’s op het terrein. Binnen de infra 

horen ook de funderingen die Van Horssen 

Wegenbouw al heeft aangelegd. Die zijn met 

menggranulaat aangelegd op een stevig pakket van 

zand. 

De infra voor Hotel Rosveld is een van de vele mooie 

opdrachten die we al hebben mogen maken. We 

werken al sinds begin jaren ‘80 voor zeer diverse 

opdrachtgevers in de regio Zuidoost-Brabant en 

Noord-Limburg”, besluit Van Dijk.

Moleneind 12, 5721 WP Asten
info@horssenwegenbouw.nl      
www.horssenwegenbouw.nl
0493 – 688 688

IndustrieBouw januari 2023 • 58

https://www.horssenwegenbouw.nl
https://www.horssenwegenbouw.nl


Nederweert • Hotel Rosveld

Opvallende buitengevel 
Hotel Rosveld door 

Meulendijks gemetseld    

De twee soorten steen die Meulendijks Metselwerken 

uit Asten heeft verwerkt bij de buitengevel van het 

nieuwe Hotel Rosveld in Nederweert geven het hotel 

een opvallende uitstraling

 “We hebben er in totaal 100.000 stenen voor 

gebruikt”, vertelt directeur Wil Meulendijks. “We 

hebben ook de gehele steigeropbouw verzorgd voor 

dit werk, in totaal 38 meter hoog. Dat betrof 5.000 m2 

steigermateriaal. Dit soort opdrachten doen we vaak, 

onder meer in samenwerking met Van Bussel zoals 

dit keer ook het geval was. Ons bedrijf is een solide 

familiebedrijf dat gespecialiseerd is in metsel-, lijm- en 

voegwerken in de woning- en utiliteitsbouw. 

We werken met een trouwe ploeg vaste medewerkers. 

Doordat we met eigen materieel werken kunnen we 

snel en flexibel werken en in één keer het totale 

pakket aanbieden aan een opdrachtgever. Bij ons werk 

staan kwaliteit, gezondheid en veiligheid voorop. We 

zijn dan ook VCA-gecertificeerd.”

info@meulendijksmetselwerken.nl • 31 (0)493 - 69 70 02 • www.meulendijksmetselwerken.nl

Een massief verticaal vlak van zonnepanelen 
geeft het pand de donkere chique uitstraling.
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Valkenaars Elektrotechniek  
ontwerpt, installeert en 
onderhoudt complete  
elektrotechnische installaties. 
Wij realiseren projecten met 
een vernieuwende blik, een 
deskundige én flexibele  
aanpak. Van particuliere 
woningen, appartementen-
complexen tot en met de 
complete nieuwbouw  
van een bedrijfspand.

WWW.VALKENAARS.NL
Kom jij ons team 

versterken?

TOE AAN  
EEN NIEUWE 
UITDAGING?

WWW.DESSERVICE.NL

KOM JIJ ONS 
TEAM VERSTERKEN?
Snel schakelen, korte lijnen en 
duidelijke communicatie is de basis  
van onze service. Onze toppers houden 
zich dagelijks bezig met het installeren,  
renoveren en uitvoeren van service-
werkzaamheden aan elektrotechnische 
installaties. Of het nu gaat om een  
eenvoudige aanpassing of een 
complete verbouwing, onze vakkundig  
opgeleide mensen willen jou  
graag helpen. 

Budel

Budel

Ben jij onze  
  nieuwe topper?!

Energiebesparend én 
sfeervol    

Licht is zo bepalend voor de sfeer. Zeker in de 

hospitality branche is het creëren van de gewenste 

beleving van onschatbare waarde. Het Budelse 

bedrijf Valkenaars Elektrotechniek erkent dit en weet 

met lichtkleuren en lichtintensiteit de gewenste 

combinatie van esthetiek, duurzaamheid en 

functionaliteit te realiseren.

Rob Loomans, directeur van DesGroup: “Ons bedrijf 

ontwierp en realiseerde voor Rosvelt Beheer BV de 

volledige elektrotechnische installatie van Hotel 

Rosveld: de verlichting in de gangen, de hotelkamers 

en begane grond, inclusief een lichtregelsysteem en 

de brandmeldinstallatie. Het lichtregelsysteem wordt 

toegepast in het kader van duurzaamheid en is van 

een esthetisch hoog niveau om de gewenste sfeer 

te creëren. Ook qua kwaliteit van de producten is 

gekozen voor proven technology.”

Optimale uitwerking
“Wij zitten vooraan in het proces en denken mee met 

de uiteindelijke gebruiker. Daardoor kunnen wij de 

functionele wensen technisch optimaal uitwerken. In 

het gebruikersoverleg bekijken we hoe iedere ruimte 

te benutten moet zijn en wat de specifieke wensen 

zijn, zodat ook daadwerkelijk het stopcontact op 

juiste plek komt.”

DES Group
“Valkenaars is onderdeel van DES Group, Dutch 

Electrical Solution, waarbinnen acht solide bedrijven 

de krachten bundelen. Dat betekent 

schaalgroottevoordelen, maar ook slimmere 

oplossingen door onderlinge kennisdeling en 

hierdoor betere resultaten voor de eindgebruiker.”

Hotel Rosveld • Nederweert
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Een zorgvuldige 
aankleding     

Vlakwerk Projectinrichting b.v. uit Helmond is al ruim 

dertig jaar een begrip op het gebied van 

projectinrichting. Haar werkterrein bestaat uit totale 

stoffering en raamdecoratie van projecten voor de 

overheid, de zorgsector en het bedrijfsleven. 

Projectleider Siebe Jentjens legt uit: “In opdracht 

van Het Rosvelt Onroerende Zaken realiseren wij de 

vloerafwerking en raamdecoraties van alle 

hotelkamers en gangen van Hotel Nederweert. Het 

gaat om ca. 900 m2 tapijt, speciaal ontworpen voor 

het hotel, en aansluitend om zo’n 1.450 m2 

betonlook pvc-tegel, alsmede 1.100 m1 gordijnstof. 

De eerste fase met betrekking tot de vloerafwerking 

is reeds afgerond. Zodra de interieurbouw gereed is, 

leggen wij aansluitend het tapijt. 

Expertise
Onze expertise wordt onder andere ingezet om 

ideeën van (interieur-)architecten verantwoord toe te 

passen. We houden rekening met technische 

aspecten en letten op de juiste condities voor het 

leggen van tapijt, zoals temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid. Onze mensen zijn secuur en zorgen 

voor de juiste omstandigheden voor het beste 

resultaat. 

Vakmanschap
Onze expertise in kwaliteit, vakmanschap en ruime 

ervaring in hotelprojecten, gecombineerd met onze 

heldere manier van communiceren en grote mate 

van betrokkenheid, resulteren in een maximale mate 

van comfort voor zowel de opdrachtgever als de 

toekomstige gebruikers van dit prachtige nieuwe 

hotel.”

Nederweert • Hotel Rosveld
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Hotel Rosveld • Nederweert

Aanvankelijk was het de bedoeling om het hotel in prefab 
op te bouwen, maar uiteindelijk is anders besloten.
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Opdrachtgever
Het Rosvelt Onroerende Zaken B.V., Asten

Opdrachtgever
Fit Real Estate, Eindhoven

Constructeur
JV2 Bouwadvies, Nuenen

Architect
Hertroijs Architecten, Valkenswaard

Architect (uitwerkende)
TEK-EN-EN, Helmond

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Van Bussel ‘t Hout BV, Helmond

E-installateur
Valkenaars Elektrotechniek, Budel

Sloopwerkzaamheden
Gebr. Swinkels, Asten

Straatwerkzaamheden
Van Horssen Wegenbouw BV, Asten

Beton- en breekwerkzaamheden
Vakmeesters BV, Helmond

Leverancier materialen
BMN Bouwmaterialen, Venray

Buitengevel
Meulendijkse Metselwerken, Asten

Inrichting
Vlakwerk Projectinrichten BV, Helmond

Bouwprogramma
Nieuwbouw hotel te Nederweert

Bouwperiode
November 2020 – februari 2023

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2 en dakterras 200 m2

Nederweert • Hotel Rosveld
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Het CCV: borg ook sociale veiligheid

vroeg in het ontwerpproces

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een 
onafhankelijke stichting, die helpt om veiligheidsproblemen in kaart te 
brengen en op te lossen. Het gaat daarbij ook om stedenbouwkundige 
projecten als het ontwikkelen of renoveren van wijken, buurten en 
industrieterreinen, maar ook over het ontwerpen van gebouwen in 
combinatie met de (openbare) ruimte. 

Als we praten over veiligheid van 
gebouwen gaat het vaak over zaken als 
brandveiligheid en inbraakpreventie. Maar 
veiligheid houdt veel meer in, volgens 
adviseur Lilian Tieman van het CCV. “We 
proberen sociale veiligheid onder de 
aandacht te brengen van professionals in 
het werkveld van projectontwikkeling en 
architectuur en bij opdrachtgevers, 
bijvoorbeeld binnen het sociale domein. 

De nieuwe Veiligheidseffectrapportage (VER) is uit. Neem een kijkje op: 
www.hetccv.nl/ver

Sociale veiligheid is méér dan een veilig gebouw

Denk op tijd na over leefbaarheid en
criminaliteitspreventie

Sociaal veilig ontwerpen betekent
aandacht voor

• Veiligheidsgevoel
• Schone omgeving
• Ontmoeting
• Overlast 
• Vandalisme

Advertorial CCV • Utrecht

Sociale veiligheid moet niet alleen de taak 
van politie of een ambtenaar openbare 
orde en veiligheid zijn. Veel meer partijen 
kunnen hier een rol in spelen. Het is van 
maatschappelijk belang dat we na het 
realiseren van een bouwproject geen 
onnodig beroep hoeven te doen op de 
schaarse uren van politie en handhaving. 
Ook is het belangrijk dat bewoners, 
medewerkers of bezoekers van een 

gebouw of buurt zich daar veilig voelen.”

Veiligheidseffectrapportage
Sociale veiligheid is zo’n aspect waarvan 
het niet vanzelfsprekend is, dat het in een 
ontwerp wordt meegenomen. Hoe voor-
kom je bijvoorbeeld dat het buitenterrein 
of de centrale hal van een gebouw het do-
mein wordt van hangjongeren, of dat men-
sen zich niet veilig voelen in een parkeer-
garage of in een wijk met veel hoogbouw? 
Dergelijke aspecten worden meegenomen 
in de Veiligheidseffectrapportage, de VER. 
Wat is dat precies? Tieman: “Het is een 
traject dat in stappen wordt afgelegd, met 
daarin onderbouwing, analyse en oplos-
singsrichtingen, om te komen tot een goed 
en sociaal veilig ontwerp van een gebouw, 
een wijk of buurt of een openbare ruimte.”
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Utrecht • Advertorial CCV

Vroegtijdige signalering en coördinatie
Door vroeg in het ontwerptraject 
betrokken partijen bij elkaar te laten 
komen in een VER-werkgroep kunnen de 
mogelijke risico’s in kaart worden gebracht 
en de  oplossingen worden bedacht. Het 
VER proces vraagt coördinatie, zodat de 
oplossing voor het ene risico niet een 
ander risico creëert. Tieman geeft een 
voorbeeld: “Bij een nieuwe locatie voor 
dak- en thuislozenopvang in een 
middelgrote gemeente zou de in- en uit-
gang van het pand uitkomen in de aan-
grenzende woonwijk, vlakbij een 

speelplaatsje. Daar hadden de bewoners 
bezwaar tegen. Door tijdig na te denken 
had je in een eerdere fase dit kunnen 
bedenken en naar ontwerpoplossingen 
kunnen zoeken. Uiteindelijk is het 
ontwerp alsnog aangepast en kwam de 
in- en uitgang aan de andere kant van het 
pand te liggen, veel minder in het zicht van 
de omwonenden.”

Informatieve pdf
Op de website van het CCV staat de 
vernieuwde publicatie van de VER. Deze 
wordt aangeboden via een clickable pdf. 

Wie zich wil verdiepen in de VER kan daar 
op een overzichtelijke manier alle 
informatie vinden. Ook staan er recente 
casussen in, inclusief de lering die daaruit 
getrokken is. ”Zo brengen we doorlopend 
de praktijk weer terug in onze instrumen-
ten en methodieken”, besluit Tieman. 
“Professionals die ervaring hebben met 
de VER zijn enthousiast. We hopen dat dit 
instrument als vanzelfsprekend toegepast 
gaat worden in bouwprocessen.” Het CCV 
geeft presentaties over de vernieuwde 
VER. Op de website van het CCV vind je 
daar meer informatie over.
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Fort Isabella • Vught

Van voormalig fort tot prachtplek 

Restauratie, renovatie en specialistische nieuwbouw 

om te wonen en werken    
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Tekst: Jan Smit 
Foto’s: De Bonth van HultenIB

De kazernegebouwen 1, 2 
en 3 zijn herbestemd tot 
appartementencomplexen.
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Restauratie. Renovatie. Herbestemming. 
Specialistische nieuwbouw. Dat zijn de 
kernactiviteiten van De Bonth van Hulten. 
Op Fort Isabella, het 17e-eeuwse 
vestingwerk in de Zuiderwaterlinie dat in 
de 20ste eeuw is ongebouwd tot 
kazerneterrein, komt de bouwer uit 
Nieuwkuijk wat dat betreft behoorlijk aan 
zijn trekken. De Isabella Groep kocht het 
voormalige fort van de gemeente om het 
te herbestemmen tot een plek om te 
wonen, te werken, te recreëren en te 
studeren. In opdracht van de nieuwe 
eigenaar zorgt De Bonth van Hulten als 
hoofdaannemer voor in totaal 80 luxe 
appartementen, 60 koop- en 20 
huurappartementen. Die zijn specifiek 
bedoeld voor 55-plussers. Voor deze 
doelgroep krijgt deze nieuwe ‘buitenstad’ 
speciale voorzieningen, waaronder een 
verpleeghuis dat ook thuiszorg levert.

Eenheid
Deze koopappartementen zijn deels 
gecreëerd in de voormalige kazernes. 
Daarnaast zijn er twee nieuwe 
appartementencomplexen gebouwd. Het 
ontwerp van deze nieuwe gebouwen is 
afgeleid van de bestaande bebouwing. 
Jan van Bokhoven, projectleider namens 
De Bonth van Hulten: “Zet je deze twee 

Een vestingwerk, bedoeld voor de verdediging van Den Bosch, transformeren tot een plek waar het goed wonen 
en leven is. Specifiek gericht op 55-plussers. Met die opdracht begon aannemer De Bonth van Hulten in 2020 aan 
de transformatie van de oude kazernes en de nieuwbouw van luxe appartementencomplexen op Fort Isabella aan 
de rand van Vught. Het resultaat mag er zijn. 

‘Je bent bij zo’n transformatie gebonden aan 

de bestaande maten en constructies’

De nieuwe ‘buitenstad’ krijgt tevens 
speciale voorzieningen voor 55-plussers 

Fort Isabella • Vught

gebouwen tegen elkaar, dan ziet het er net 
zo uit als de voormalige kazernegebouwen. 

Op die manier heeft de architect gezorgd 
voor eenheid.” De voormalige kazerne-
gebouwen 1,2 en 3 zijn inmiddels 
getransformeerd. En dan vooral intern. Zo 
is in deze gebouwen een extra verdiepings-
vloer aangelegd en zijn in de oude 
trappenhuizen liftschachten gecreëerd. 
Ook zijn de voor- en achterkanten van 
deze gebouwen als het ware 180 graden 
gedraaid. De voordeuren zitten nu aan de 
achterkant. “Deze gebouwen staan aan 
een plein dat fungeerde als appelplaats. 
Aan die kant zaten ook de deuren. Door dit 
om te draaien hebben de nieuwe 
bewoners nu meer privacy.” 

Metamorfose gebouw 9
Van Bokhoven vindt het ‘een mooie, maar 
soms ook best uitdagende opdracht’. “Je 
bent bij zo’n transformatie toch gebonden 
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Vught • Fort Isabella

De panden zijn voorzien van flexibele, waterdichte en brandwerende voegafdichtingen.
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aan de bestaande maten en constructies. 
Daar moet je bij je materiaal- en 
materieelkeuzes rekening mee houden. Zo 
hebben we bijvoorbeeld de oude vloeren 
gesloopt met een minikraantje. Dat kost 
meer tijd, maar het kon niet anders: je 
moet door de bestaande openingen.” 
Overigens is de opdracht voor De Bonth 
van Hulten nog niet afgerond. Na de 
kerstvakantie is de aannemer verder 
gegaan met de metamorfose van gebouw 
9, het grote pand aan de voorkant van 
het voormalige fort, waarin vroeger de 
officieren waren gehuisvest. Dat hij in 2023 
weer op het oude vestingwerk aan de slag 
mocht, vindt Van Bokhoven bepaald geen 
straf. “Het is een prachtig project op een 
prachtige locatie. Ik zou er zelf ook wel 
willen wonen.”

In totaal komen er 60 koop- en 20 huurappartementen.

Een mooi vooraanzicht van gebouw 2.
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36 JAAR

2 0 2 3

onze

klaar voor de toekomst !

Expertises
Advisering en engineering

Constructieberekeningen

Constructietekeningen

Detailengineering

Rapportage van problemen

V

‘Een leuke, 
constructieve 

uitdaging’    
De constructieve berekeningen en tekeningen 

voor de herbestemming en nieuwbouw van de 

gebouwen op het terrein van Fort Isabella zijn 

gemaakt door Constructiebureau C.A.M. Vermeij 

uit Uden. Dat begon al in 2016 met de 

transformatie van de bakkerij naar een 

dierenkliniek. In 2020 volgde het hiermee 

verbonden ketelhuis. Dit gebouw is inmiddels 

een technische ruimte.

In gebouw 5, vroeger één grote ruimte voor de 

legervoertuigen, zitten inmiddels allemaal 

kantoorunits. Daartoe is een verdiepingsvloer 

aangebracht en is het dak deels vervangen. Deze 

dakconstructie zorgde deels voor stabiliteit. Om 

dit te ondervangen hebben de constructeurs 

gekozen voor een staalconstructie met een windverband. 

Extra verdiepingsvloer
De kazernegebouwen 1, 2 en 3 zijn herbestemd tot appartementencomplexen. Daartoe is een extra 

verdiepingsvloer aangebracht. “Best een uitdaging,” aldus constructeur Bart Janssen-Bouwmeester, namens 

C.A.M. Vermeij contactpersoon voor dit werk. “Om de bestaande fundering niet te veel te belasten, moest deze 

vloer zo licht mogelijk worden. We hebben daarom gekozen voor stalen liggers met een houten balklaag, een 

houten beschot, twee centimeter isolatie en een zwevende dekvloer.” 

Trillingsvrije avegaarpalen
Ook bij de nieuwbouwappartementen in de gebouwen a en b was C.A.M. Vermeij de constructeur. Bijzonder 

hierbij: het gebruik van trillingsvrije avegaarpalen. Janssen-Bouwmeester: “Gebouw a staat dicht bij gebouw 

1. Ga je daar heien dan kan dat schade veroorzaken.” Vooralsnog blijft C.A.M. Vermeij nog wel even op het 

voormalige vestingwerk actief. Tot zijn genoegen, vertelt Janssen-Bouwmeester: “Fort Isabella is een leuke, 

gevarieerde, constructieve uitdaging.”

Al sinds 2016 betrokken bij herbestemming en nieuwbouw
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‘Een plezierige klus’    

Seal Force uit Tilburg heeft bij de herbestemming 

van Fort Isabella gezorgd voor alle flexibele, 

waterdichte en brandwerende voegafdichtingen. 

Dochter Seal Force B.V., specialist in flexibele 

voegdichtingen bij nieuwbouw, renovaties en 

onderhoud, tekende voor de afdichtingen in de 

badkamers en alle andere ‘natte cellen’. Fire Force 

B.V., een andere dochter van Seal Force 

gespecialiseerd in het brandwerend maken van 

wand- en vloerdoorvoeren en -bekleding en 

rookdichte afdichtingen, heeft ervoor gezorgd dat 

alle appartementen brandwerend zijn.   

Aron Andrason, projectleider namens Seal Force: “Je 

moet daarbij denken aan bijvoorbeeld de 

meterkasten en de sparingen, maar ook aan de 

schachten: die verbinden de appartementen met 

elkaar. Door deze brandwerend te maken, wordt een 

eventuele brand met zestig minuten vertraagd.”

Extra verdiepingsvloer
Ook dochter Liquid Force B.V., aanbieder van 

luchtdichte en waterdichte oplossingen, was op het 

voormalige vestingwerk actief. Liquid Force maakte 

de bakken voor de zonwering waterdicht. “Best 

spannend,” aldus Andrason. “We hebben gekit en ge-

werkt met speciale afdichttape. De bakken waren vrij 

lastig bereikbaar. Bovendien zitten het kit en de tape 

deels in zicht, dus moet je zeer secuur werken. Maar 

dat is goed gelukt.”

Andrason spreekt van ‘een plezierige klus’. “We 

werken regelmatig voor De Bonth van Hulten en dat 

loopt altijd prima, ook bij deze opdracht.” 

Fort Isabella • Vught

 
 

                      
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Heraclesstraat 24 – 5048 CG Tilburg – 013-5720216 
www.sealforce.nl 
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De appartementen zijn specifiek bedoeld voor 55-plussers.
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Fort Isabella • Vught

Een overzicht van het terrein, gelegen aan de rand van Vught.
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GESPECIALISEERD 
IN HET TEKENEN, 
PRODUCEREN EN 
MONTEREN VAN  

STALEN TRAPPEN 
EN BALUSTRADES

NIEUWSGIERIG? 
VOOR MEER 

REFERENTIES KIJK OP

HEKTRACON.NL

‘Iedere trap is uniek’    

Alle stalen trappen en balustrades in de verbouwde 

en nieuwe appartementencomplexen 1, 2 en 3 en 

a, b en c van de voormalige vesting Fort Isabella in 

Vught zijn ontworpen, gemaakt en gemonteerd door 

Hektracon. 

Een mooie, uitdagende opdracht, vertelt Martijn 

Kouwenberg, directeur en eigenaar van dit in 

stalen trappen, balustrades, hekwerken, leuningen en 

complexe trap/bouw constructies gespecialiseerde 

bedrijf uit Vorstenbosch. 

“De verdiepingen in de oude kazernes hadden 

allemaal verschillende hoogtes. Daardoor hebben 

ook de trappen verschillende hoogtes gekregen en 

is iedere trap uniek.” In de herbestemde kazernes 1, 2 

en 3 tekende de trappenbouwer onder meer voor de 

glazen balustrades rond de loggia balkons. 

Ontwerpen
Ook ontwierp en bouwde Hektracon voor deze drie 

appartementencomplexen zes stalen trapconstructie 

die vervolgens door derden zijn voorzien van gips en 

stucwerk, waarna de monteurs van het bedrijf weer 

zorgden voor houten treden en leuningen.   

Afwisseling en maatwerk
Dit laatste was voor de trappenfabrikant een 

bijzondere klus, aldus Kouwenberg. “We werken bijna 

altijd met staal. Maar voor zo’n opdracht draaien we 

onze handen niet om. We leveren onze projecten 

graag zo compleet mogelijk op, zodat de 

opdrachtgever er verder geen werk meer aan heeft. 

We houden van afwisseling en maatwerk. Dat maakt 

dit werk juist zo leuk.”

Er is tevens nieuwbouw gerealiseerd, op de foto is gebouw b te zien.
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Al meer dan 40 jaar 
dé specialist

op het gebied van keukens, 
badkamers en tegels.

Van Wanrooij Warenhuys is projectleverancier
van keukens, sanitair en tegels van Fort Isabella.

Regterweistraat 5 Waardenburg

vanwanrooij-warenhuys.nl

T 0418 55 66 66 
E info@vanwanrooij-warenhuys.nl
   

Totaalleverancier in 
keukens, badkamers 

en tegels    

De badkamers voor de koopappartementen op Fort 

Isabella komen van Van Wanrooij keuken, badkamer 

& tegel warenhuys. De architect en de 

hoofdaannemer hebben bij Van Wanrooij 

Warenhuys een standaard badkamer uitgezocht. De 

kopers konden die upgraden door een bezoek te 

brengen aan het Warenhuys, de showroom van de 

keuken- en badkamerleverancier in Waardenberg die 

liefst 4.500 m² groot is.

Inmiddels hebben de meesten gebruik gemaakt van 

die mogelijkheid. Alleen de kopers van de 

appartementen die nog moeten worden gebouwd in 

gebouw 9, het entreegebouw bij de ingang van het 

voormalige vestingwerk waarin vroeger de officiers 

waren gehuisvest, zijn nog niet in de showroom 

geweest. 

Alles onder één dak
Behalve voor de badkamers kunnen de kopers in het 

Warenhuys ook terecht voor keukens, tegels ander 

sanitair. “Wij zijn een totaalleverancier van 

badkamers, keukens en tegels,” vertelt Dennis Solen, 

bij Van Wanrooij Warenhuys actief als 

projectacquisiteur. “We hebben hier alles onder één 

dak en werken veel samen met aannemers onder wie 

De Bonth Van Hulten. Die ontzorgen we. We 

ontvangen en faciliteren kopers. Als ze bij ons komen, 

hebben we bijvoorbeeld de nultekeningen al klaar 

liggen, zodat we precies weten wat de maten zijn.” 

Van Wanrooij Warenhuys voorziet jaarlijks ongeveer 

3.500 woningen door heel Nederland van nieuwe 

keukens en badkamers.  
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‘Een gebouw moet 
zijn ziel behouden’    

De gevels van de tot appartementengebouwen 

getransformeerde voormalige kazernes van Fort 

Isabella zijn gereinigd door Superlook BV uit 

Breda. Dit in gevelreiniging en -renovatie 

gespecialiseerde bedrijf gaat daarbij subtiel te 

werk.

“Veel van onze concurrenten reinigen onder hoge 

druk,” vertelt Roy Nordsiek, directeur en eigenaar 

van Superlook. “Het liefst zo snel mogelijk, onder 

het motto: tijd is geld. Bij cultureel erfgoed is dat 

desastreus. Steen heeft een toplaag, een soort 

korst. Haal je die weg, dan heb je een grote kans 

op schade.

Vaak worden de gevels daarna geïmpregneerd. 

Ook daarmee loop je risico: er kan geen vocht 

meer uit de muur waardoor deze kan bevriezen en 

beschadigen. Als wij een waterwerende laag 

aanbrengen doen we dat met bijenwas. Dat is 

dampopen, ademend, reversibel én een 

natuurproduct.” 

Andere werkwijze
Superlook hanteert een andere werkwijze. 

Nordsiek: “Wij stomen met een hoge 

temperatuur en hoog spoelend vermogen onder 

een relatief lage druk. De druk wordt aangepast 

aan de hardheid van de ondergrond. Hierdoor 

blijft de originele uitstraling behouden. Dat 

hebben we ook hier gedaan. Je maakt het geheel 

fris, zonder het te beschadigen. Op deze manier 

behoudt een gebouw zijn ziel.”
Gespecialiseerd in het maken, leveren en monteren van diversen staalconstructies voor 

bedrijven/aannemers, instellingen en particulieren

info@jmmverhagen.nl • 073 55 14 085 • www.lasbedrijfverhagen.nl

specialist in technisch en esthetisch reinigen, 
instandhouden en conserveren van 

monumentale ondergronden.
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Opdrachtgever
Isabella Groep BV, Vught

Projectontwikkelaar
Inspire Real Estate BV, Rotterdam

Stedenbouwkundige
MTD Landschaparchitecten, ‘s-Hertogenbosch

Constructeur
Constructiebureau C.A.M. Vermeij, Uden

Architect
Hilberink Bosch Architecten, Berlicum

Architect
Wakker Architecten, Vught

Hoofdaannemer
De Bonth van Hulten Bouwonderneming BV, 
Nieuwkuijk

Hoofdaannemer
Aannemersbedrijf Wijnen, Berlicum

E-installateur
De Wit Elektrotechniek, Drunen

Stalen trappen en balustrades
Hektracon, Vorstenbosch

Reinigen gevels
Superlook BV, Breda

Leverancier keukens & tegels
Van Wanrooij Warenhuys, Waardenburg

Voegafdichtingen
Seal Force, Tilburg

Laswerkzaamheden
J.M.M. Verhagen Constructie-Las bedrijf BV, 
Schijndel

Bouwprogramma
Herontwikkelen & restaureren voormalige 
Isabellakazerne tot woon-, werk- en zorglocatie

Bouwperiode
Juli 2019 – februari 2023

Bruto vloeroppervlakte
10.000 m2

Vught • Fort Isabella

De reiniging van de gevels van de voormalige kazernes 
van Fort Isabella moest zorgvuldig gebeuren.

IndustrieBouw januari 2023 • 79

http://www.isabellagroep.nl
https://www.inspirerealestate.nl
https://www.mtdls.nl
http://www.camvermeij.nl
https://hb-a.nl
https://hvm.nl
https://wakkerarchitecten.nl
https://www.debonthvanhulten.nl
https://www.aannemersbedrijfwijnen.nl
https://www.dewitelektro.nl
https://www.immensbv.nl
https://www.hektracon.nl
https://www.superlook.nl
https://www.bghekwerk.nl
https://vanwanrooij-warenhuys.nl
http://www.sealforce.nl
https://www.lasbedrijfverhagen.nl


Advertorial Hublift • Veghel

Liften op maat    

Het Veghelse familiebedrijf Hublift BV is al bijna 

vijftien jaar leverancier van goederen-, personen- en 

autoliften op maat. 

Bij Hublift staat de wens van de klant altijd op de 

eerste plaats, volgens operationeel manager Mike 

Huberts. “We beginnen altijd met het inventariseren 

van die wensen”, zegt hij. “Vervolgens zoeken we 

binnen de kaders van wat mogelijk is en wat veilig 

is naar de optimale oplossing. Zeker op het gebied 

van veiligheid doen we daarbij geen concessies, 

maar zetten we juist liever een stapje extra. In dit 

maatwerk ligt onze kracht.”

Geen verrassingen
Hublift werkt vaak samen met architecten en 

aannemers. Huberts: “De engineering doen we zelf, 

net als het ontwikkelen van de benodigde 

software. We leveren ook 3D componenten van onze 

producten aan, die kunnen worden opgenomen in 

een BIM model. We worden graag zo vroeg mogelijk 

betrokken bij een project. Dan weten we zeker dat 

we tijdens de bouw niet voor verrassingen komen te 

staan.”

Hublift B.V.     0413 - 340 270 
www.hublift.nl   info@hublift.nl

  

De specialist in goederen- 
auto- en personenliften
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Veghel • Advertorial Hublift
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OBS School de Springplank • Teteringen

Om meer ruimte te creëren 
is er aan de voorzijde een 
stuk bijgebouwd.
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: De Kok BouwgroepIB

OBS De Springplank volledig

Gefaseerde uitvoering houdt school operationeel

verduurzaamd en uitgebreid   
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Vanuit de vestigingen in Bergen op Zoom, 
Breda en Oosterhout richt De Kok zich al 
bijna 100 jaar op nieuwbouw, 
renovatie, service en onderhoud voor 
zakelijke opdrachtgevers. “Wij werken 
veelal voor projectontwikkelaars, 
woningcorporaties en vastgoed-
beheerders zoals in dit geval BreedSaam”, 
vertelt Richard. Voor hem en zijn collega’s 
van de vestiging in Breda was het verduur-
zamen en uitbreiden van de openbare 
basisschool met kinderopvang in Tete-
ringen een soort van thuiswedstrijd. “Die 
lokale binding is bij zo’n project, waarbij 
de school en kinderopvang tijdens onze 
bouwwerkzaamheden gewoon door bleven 
draaien, wel een voordeel. We hebben 

In opdracht van BreedSaam, Vereniging Huisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda, heeft De Kok 
Bouwgroep zich als hoofdaannemer, samen met nevenaannemers Hoppenbrouwers (W-installatie) en Van Haagen 
(E-installatie), ontfermd over een grootschalige renovatie, verduurzaming en uitbreiding van het gebouw waarin 
OBS De Springplank en kinderopvang Kober zijn gehuisvest. Het schoolgebouw aan de Groenstraat in Teteringen 
kan er volgens projectleider Richard Tuijtjens nu weer jaren tegen.

De school is nu weer volledig up-to-date

‘Het is een kwestie van strak plannen en goed

communiceren met alle betrokkenen’

eerst een gedeelte van het pand 
gebruiksklaar gemaakt. Zodra de kinderen 
en het personeel hierheen verhuisd waren 
hebben we het andere gedeelte grondig 
aangepakt. Dat is echt een kwestie van 
strak plannen en goed communiceren met 
alle betrokkenen.”

Complete upgrade
Het oudste deel van het schoolgebouw 
dateert uit 1956. Sinds de uitbreiding die in 
1997 plaatsvond, is er volgens de project-
leider weinig meer aan het pand gedaan. 
“In het kader van het verduurzamen en 
moderniseren van deze school heeft 
eigenlijk alles een flinke upgrade gehad. 
Het gebouw is nu veel beter geïsoleerd en 

voorzien van allerlei energiebesparende 
voorzieningen voor verlichting, verwarmen, 
koelen en ventileren. Ook zijn alle 
sanitaire voorzieningen compleet 
vernieuwd. Om meer ruimte te creëren is 
er aan de voorzijde een stuk bijgebouwd. 
Zo konden er extra toiletgroepen worden 
gerealiseerd en is één leslokaal een flink 
stuk groter geworden. Bij deze verbouwing 
hebben wij ook meteen de gymzaal, de 
ruimtes voor de kinderopvang en de 
naschoolse opvang van Kober onder 
handen genomen. We zijn in december 
2021 met dit project gestart en precies één 
jaar later was de hele klus geklaard. Deze 
school is nu weer volledig up-to-date.” 

OBS School de Springplank • Teteringen
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De school en de kinderopvang bleven tijdens de 
bouwwerkzaamheden gewoon doordraaien.

Teteringen • OBS School de Springplank
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Afbouw is de 
finishing touch voor 
ieder bouwproject     

Van der Steen van Breugel BV uit Berlicum is 

gespecialiseerd in afbouw van de binnenzijde van 

zowel woningbouw als utiliteitsbouw. “Je moet 

daarbij denken aan systeemwanden, schilderen, 

stukadoren en tegelwerk”, vertelt directeur Hans van 

der Steen. De expertise van zijn bedrijf werd ook 

voor de afwerking van wanden en plafonds bij de 

vernieuwbouw van OBS De Springplank in 

Teteringen ingeschakeld. 

“Je kunt dit project ook letterlijk genomen als een 

schoolvoorbeeld van ons werk zien”, vertelt Hans. 

Zijn medewerkers zorgden voor het strak 

afwerken van alle wanden in zowel de school als de 

gymzaal. “In totaal ging het om 1.565 m2 glad 

pleisterwerk. Daarbij kwam nog het tegel-klaar 

maken van de wanden en glad pleisterwerk voor de 

plafonds in alle sanitaire ruimtes. Zo leverden wij 

een mooie bijdrage aan de realisatie van een fris en 

strak schoolgebouw dat weer helemaal klaar is voor 

de toekomst.”

www.sbafbouw.nl

De Enst 19 Berlicum

Systeemwanden
en -plafonds
Schilderen
Stukadoren

T 073-503 17 41
E hans@sbafbouw.nl

“Voor als het 
echt af moet zijn”

Grondwerk loopt als 
rode draad door veel 

projecten    
“Wij zijn vaak helemaal aan het begin en ook 

helemaal op het eind bij bouwprojecten betrokken 

en ook tussendoor worden wij vaak ingeschakeld”, 

vertelt Dimitri Gommers, directeur en mede-

eigenaar van Gommers Grondwerken BV uit 

Wernhout. Dat was volgens Hans ook het geval bij 

de renovatie en uitbreiding van OBS De Springplank 

in Teteringen.

Gommers Grondwerken is gespecialiseerd in 

grondwerk, riolering, straatwerk en terreininrichting. 

“Wij werken veelal voor zakelijke opdrachtgevers, 

zoals aannemers, wegbeheerders en gemeenten. 

De Kok Bouwgroep is één van de aannemers waar 

wij regelmatig mee samenwerken. Zij hebben ons 

ook bij de renovatie en uitbreiding van de openbare 

basisschool in Teteringen betrokken. Bij de start van 

het project hebben wij de fundering voor de 

nieuwbouw ontgraven en later weer aangevuld. 

Daarna hebben we voor de installateur de nodige 

graafwerkzaamheden verricht. Als slotstuk volgde 

voor ons het straatwerk voor het nieuwe 

schoolplein.”

OBS School de Springplank • Teteringen
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Teteringen • OBS School de Springplank

Opdrachtgever
BreedSaam, Breda

Opdrachtgever
Stichting Markant Onderwijs, Breda

Hoofdaannemer
De Kok Bouwgroep, Bergen op Zoom

W-installateur
Hoppenbrouwers Techniek

E-installateur
Van Haagen, Prinsenbeek

Grondwerken
Gommers Grondwerken BV, Wernhout

Afbouw
Van der Steen van Breugel BV, Berlicum

Bouwprogramma
Grootschalige renovatie en verduurzaming van 
OBS De Springplank en kinderopvang Kober

Bouwperiode
December 2021 - januari 2023

Bruto vloeroppervlakte
1.406 m2

‘In het kader van 
verduurzamen 

en moderniseren 
van deze school 

heeft eigenlijk 
alles een 

flinke upgrade 
gehad’
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B: Urban Wijchen is het eerste 
kleinschalige distributiecentrum 
in Nederland dat volgens het 
nieuwe label is ontwikkeld.

Circulair en duurzaam   
bouwen moet je gewoon doen  

B:Urban • Wijchen
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Tekst: Rien Tholenaar 
Foto’s: HBE Circulaire BouwIB
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B: Urban Wijchen heeft een totale oppervlakte van 7.000 m².

B:Urban • Wijchen
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Wijchen • B:Urban

Beker werkt al sinds 2007 bij HBE Bouw. 
Eerst als projectleider/werkvoorbereider, 
maar wel met de ambitie om ooit zelf te 
gaan ondernemen. “Die kans kreeg ik van 
oprichter en eigenaar Johan van de Haar. 
Hij vormt samen met mij de directie van 
HBE Circulaire Bouw. Wij vullen elkaar goed 
aan. Van oudsher houdt ons bouwbedrijf 
zich al bezig met de realisatie van 
projecten in de utiliteitsbouw en voor 
agrarische toepassingen. Wij zagen daarbij 
gaandeweg steeds meer een 
verschuiving naar het thema 
duurzaamheid. De aangescherpte 
klimaateisen hebben dat proces versneld 
en nu kun je als bouwer en opdrachtgever 
niet meer om circulair en duurzaam 
bouwen heen.”

B:Urban label als mooie referentie
Een mooie referentie voor het 
circulaire bouwbedrijf uit Ede is de bouw 
van B:Urban, een warehouse van 7.000 m² 
in Wijchen. “Dit is een nieuw label 
waaronder Borghese Logistics vastgoed 
voor de toekomst, met een goede visie op 
duurzaamheid en functionaliteit, 

Bij HBE Bouw in Ede hadden ze al snel in de gaten dat er binnen de 
bouwwereld steeds meer nadruk zou komen te liggen op circulariteit 
en duurzaamheid. Dit leidde ertoe dat in 2020 HBE Circulaire Bouw als 
zelfstandige onderneming werd opgericht. Het bedrijf werd door Borghese 
Logistics in de arm genomen voor de bouw van B:Urban in Wijchen. “Dat is 
het eerste kleinschalige distributiecentrum in Nederland dat volgens dit 
nieuwe label is ontwikkeld”, vertelt directeur Denny Beker.

Een super duurzaam pand met veel comfort tegen lage kosten

‘Prefab bouw verkort de bouwtijd zonder dat er 

concessies worden gedaan aan de kwaliteit’

ontwikkelt. Concreet gaat het bij het 
B:Urban label om oplossingen tot 10.000 
m², gericht op de logistieke vraag van de 
markt. Met snelle verbindingen naar de 
stad en oog voor de behoeften van de 
consument. Zeker als het gaat om 
duurzaamheid. Het geeft kleinere 
logistieke bedrijven de kans om op een 
strategisch aantrekkelijke locatie, dichtbij 
een grote stad en vlakbij de klanten die 
zij daar moeten bedienen, een vestiging 
te openen. Een super duurzaam pand 
met veel comfort tegen relatief lage vaste 
kosten.”

Duurzaam concept voor stadsdistributie
De bouw van B:Urban in Wijchen ging in 
mei 2022 van start en het warehouse werd 
al in november 2022 opgeleverd. “Die korte 
bouwtijd kunnen wij realiseren omdat wij 
altijd werken met vaste bouwpartners 
waar we altijd van op aan kunnen. Dat is 
de basis om het werk goed voor te 
bereiden en strak te plannen. Daarnaast 
maken we zoveel mogelijk gebruik van 
prefab bouw. Dat is ook in de cascobouw 
van B:Urban toegepast. Het verkort de 

bouwtijd zonder dat er concessies worden 
gedaan aan de kwaliteit. Het totale pand is 
opgedeeld in afzonderlijke units van circa 
2.500 m². Iedere unit is volledig gasloos en 
zelfvoorzienend in elektriciteit die wordt 
opgewekt door de zonnepanelen op het 
dak. Het distributiecentrum heeft het 
BREEAM*** certificaat, wat de hoge mate 
van duurzaamheid en circulariteit nog eens 
extra onderschrijft”, stelt Beker. 
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Circulair bouwen is 
teamwork     

 

Van woningen tot fabriekshallen en van kantoren 

tot boerenschuren of veestallen: je kunt geen pand 

bedenken waar geen betonvloer in ligt. “En laat het 

ontwerpen en realiseren van betonvloeren nu juist 

de specialisatie zijn van ons bedrijf”, zegt Robert van 

Zelderen, directeur van Greveling Betonvloeren BV 

uit Barneveld.

 “Wij werken veelal voor projecten in de 

utiliteitsbouw en voor agrarische bestemmingen. 

Partijen waar wij heel veel mee samenwerken zijn 

HBE Bouw, HBE Circulaire Bouw en Van de Haar 

Betonbouw uit Ede.”

Expertise
“Qua expertise vullen we elkaar perfect aan en we 

hebben ook diezelfde nuchtere kijk op bouwen. Dat 

heeft zeker een positief effect op de flexibiliteit en 

kwaliteit van het werk, maar ook op het nakomen 

van afspraken en aanhouden van een strakke 

planning”, aldus Van Zelderen.

Complete vloerconcepten
De onderlinge samenwerking kwam volgens Van 

Zelderen ook bij het project B: Urban in Wijchen 

weer goed tot zijn recht.  “Dat warehouse is in nog 

geen half jaar tijd gebouwd. Wij waren 

verantwoordelijk voor het ontwerp van de vloeren, 

het aanbrengen van de HSP palen, het storten en 

monolitisch afwerken van de betonvloeren op de 

begane grond, op de verdieping en in de laadkuil.”

Een bovenaanzicht van het bouwterrein.

B:Urban • Wijchen
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Wijchen • B:Urban

 
 

vdhaar-betonbouw@outlook.com
06-44244323 Ook betonbouwer 

wordt meegetrokken 
in circulaire bouw     

 

Hoe kun je elkaar als bedrijven versterken en 

profiteren van elkaars expertise en innovatiekracht? 

Bij Van de Haar Betonbouw BV uit Ede weten ze het 

antwoord op deze vraag. Directeur en 

mede-eigenaar Gerco van de Haar werkt namelijk 

veel samen met HBE Bouw en HBE Circulaire Bouw, 

twee bedrijven waar zijn broer en compagnon Johan 

aan het roer staat. 

 Van de Haar Betonbouw is volgens Van de Haar 

gespecialiseerd in betonwerken in de breedste zin 

van het woord. “Denk aan het storten van ringbalken, 

poerfunderingen, laaddocks, kelders en 

parkeergarages. Aannemers schakelen ons veelal in 

voor projecten in de utiliteitsbouw, maar we werken 

uiteraard ook voor woningbouwprojecten.” 

Meeprofiteren van nieuw concept
Door de nauwe samenwerking met HBE Circulaire 

Bouw werd het bedrijf van Gerco eigenlijk 

automatisch meegetrokken in het circulair en 

duurzaam bouwen. “Zo maken wij bijvoorbeeld voor 

de bekisting uitsluitend gebruik van FSC keurmerk 

hout en gebruiken we alleen maar CSC 

gecertificeerd beton. Een ander punt is dat we het 

transport op bouwlocaties tot een minimum 

beperken. Bij B: Urban in Wijchen hebben wij 650 

meter ringbalk en 2 laadperrons gestort. Dit concept 

wil men landelijk uit gaan rollen en dat brengt voor 

ons waarschijnlijk ook weer extra werk met zich 

mee.”
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Circulaire 
gevelpanelen winnen 

terrein     
Is het niet vanwege de stikstofeisen, dan wordt 

het in het kader van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen wel door opdrachtgevers verlangd. 

Circulair en duurzaam bouwen is iets wat volgens 

mede-eigenaar Evander van Beek ook nadrukkelijk 

de aandacht heeft binnen zijn bedrijf, HBD Montage 

BV uit Ede. “Wij leveren en monteren dak- en 

gevelpanelen die steeds vaker volledig recyclebaar 

zijn. Wat mij betreft een prima ontwikkeling.”

 HBD Montage werkt veelal in opdracht van 

aannemers en zakelijke opdrachtgevers. “Als 

specialist leveren en monteren wij voor de 

industriële, agrarische en utiliteitsbouw de complete 

dak- en gevelbeplating. Hoofdaannemer HBE 

Circulaire Bouw uit Ede huurde onze expertise 

afgelopen jaar in voor de afwerking van de daken 

en gevels van B:Urban in Wijchen. Bij zo’n nieuw 

bouwconcept, waar de nadruk echt op circulair en 

duurzaam bouwen ligt, ga je als bouwpartner zelf 

ook nog kritischer kijken naar hoe dat binnen jouw 

business gewaarborgd is.”

Hoogwaardige materialen
Bij het project B:Urban voorzag HBD Montage alle 

gevels van Kingspan QuadCore hoogwaardig 

geïsoleerde sandwichpanelen. “Dat is nu zo’n product 

dat jarenlang meegaat en daarna door recycling ook 

nog een tweede leven kan krijgen. Daarnaast 

hebben we op het dak stalen platen gelegd, waarop 

de dakdekker isolatie en dakbedekking heeft 

aangebracht.” 

B:Urban • Wijchen

HBD Montage is 
gespecialiseerd 
in het leveren en 
monteren van 
dak- en wandbe-
plating, zowel voor 
nieuwbouw en 
renovatie.

www.hbdmontage.nl
info@hbdmontage.nl
0318 - 62 92 44

Uw ambitie is onze opdracht

Ottostraat 11 | 6716 BG Ede | 0318-510107

HBE Circulaire 
Bouw B.V. is in 

2020 ontstaan als 
nevenonderneming 

van HBE Bouw.
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Opdrachtgever
Borghese Real Estate

Architect
Mies Architectuur, Ede

Hoofdaannemer
HBE Circulaire Bouw BV, Ede

Fundering
Van de Haar Betonbouw, Ede

Betonvloer
Greveling Betonvloeren, Barneveld

Grondwerk
Barry van Heerdt, Lunteren

Staalconstructie
Cluistra staalbouw, Renswoude

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Aluminium puien
Alutotaal, Ede

Dakbedekking
KamilDak, Tilburg

Bouwprogramma
Bouwen distributiecentrum/kantoor op 
bedrijventerrein Bijsterhuizen

Bouwperiode
Mei 2022 – november 2022

Bruto vloeroppervlakte
7.110 m2

Wijchen • B:Urban

Het warehouse is in nog geen half jaar tijd gebouwd.

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

VARIOGATE®
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Woonzorgcomplex de Nieuwe Stevenskamp • Heeten

ZGR realiseert nieuw woonzorgcomplex in Heeten

Comfortabel en ruim wonen
in het groen
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Tekst: Margot Visser 
Foto’s: Gebr. Meijer Bouwbedrijf BVIB

De ruime opzet en huiselijke 
uitstraling zijn kenmerkend 
voor het complex.
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Om succesvol te bouwen voor de zorg is je 
goed verdiepen in de organisatie een 
vereiste, weet Martijn Endeman, sinds vijf 
jaar directeur/eigenaar van Gebr. Meijer 
Bouwbedrijf B.V.. “Elke zorgorganisatie 
heeft zijn eigen werkwijze en 
doelgroepen met verschillende 
zorgbehoeften. Daar moet je rekening mee 
houden in het ontwerp, de functionaliteit 
en soms ook de esthetica van een gebouw. 
Dankzij onze ruime ervaring in de 
zorgsectorbouw kunnen we 
opdrachtgevers hierin maximaal adviseren 

Fraai gelegen in een groene omgeving realiseert de Sallandse zorgorganisatie ZGR het fonkelnieuwe 
woonzorgcomplex Nieuw Stevenskamp. De nieuwbouw komt in de plaats van het ‘oude’ Stevenskamp en omvat 
48 moderne en toekomstbestendige zorgappartementen voor senioren met een intensieve zorgvraag. Regionaal 
bouwbedrijf Gebr. Meijer Bouwbedrijf B.V. realiseert dit project als Design & Build hoofdaannemer, waarbij zowel 
personeel als cliënten nadrukkelijk bij het ontwerpproces zijn betrokken.

Woonzorgcomplex de Nieuwe Stevenskamp • Heeten

en ontzorgen.”

Design and build
Opdrachtgever ZGR koos voor een Design 
and Build constructie, waarbij Gebr. Meijer 
verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp 
als de realisatie van het project. “Er lag een 
programma van eisen en een grof 
schetsontwerp. Nadat we als bouwteam 
de opdracht gegund kregen zijn we dat, 
in goed overleg met ZGR, in verschillende 
fases en werkgroepen verder gaan 
uitwerken. Dat heeft uiteindelijk bijna 

driekwart jaar geduurd. Een flinke tijd 
inderdaad, maar het is wel ten goede 
gekomen van het eindresultaat. Over elk 
detail is nagedacht en keuzes zijn bewust 
gemaakt met een breed draagvlak in de 
organisatie.”

Ruime opzet
Nieuw Stevenskamp telt twee verdiepin-
gen en is in een hofvorm gebouwd. 
Hierdoor ontstaat een afgesloten 
binnentuin waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Er zijn zes woongroepen van 

Op het dak liggen zonnepanelen.
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Nieuw Stevenskamp telt twee 
verdiepingen en is in een 
hofvorm gebouwd.

elk acht woningen, met elk een 
gezamenlijke woonkamer en keuken. De 48 
appartementen hebben een woonkamer, 
keuken, aparte slaapkamer en badkamer. 
“De ruime opzet en huiselijke 
uitstraling zijn kenmerkend voor dit 
complex. Er is niet bezuinigd op leefruimte, 
en alle meters worden goed en functioneel 
benut.” Natuurlijk is ook aan duurzaamheid 
gedacht. Een WKO-installatie met circa 150 
bodembronnen voorziet in de warmte- en 
koudebehoefte van het gebouw. Op het 
dak liggen zonnepanelen die een groot 
deel van de energielast compenseren. 

Geen verhuisstress
De sloop is gefaseerd gedaan, waardoor 
de verhuisstress voor de bewoners zoveel 
mogelijk is beperkt. “We hebben eerst 
één vleugel vrijgemaakt van bewoners en 
daarna gesloopt. Vervolgens zijn we met 

de nieuwbouw begonnen, plaatselijk op 
slechts 1,5 meter van de oudbouw. De 
meeste bewoners konden direct vanuit 
hun oude woning naar het nieuwe 
appartement verhuizen”, vertelt Endeman.

Ontzorgen
Alhoewel de werkzaamheden pas in april 
2023 volledig zijn afgerond, onder andere 
de resterende sloop oudbouw en 
tuinaanleg moeten nog plaatsvinden, blikt 
hij al terug op een succesvol traject. “We 
moeten natuurlijk nog afwachten hoe het 

gebruik van het gebouw gaat uitpakken, 
maar de eerste signalen zijn erg positief 
en enthousiast. Als bouwer vinden we het 
prettig dat we ZGR in het voortraject 
hebben kunnen ontzorgen en er een 
gebouw staat dat helemaal aan hun 
wensen voldoet.”

IndustrieBouw januari 2023 • 99



Woonzorgcomplex de Nieuwe Stevenskamp • Heeten

De sloop is gefaseerd gedaan om de verhuisstress voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.
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De vreemde eend in de 
bijt     

Als specialist in totaalonderhoud richt Plender 

Totaalonderhoud zich vooral op onderhouds- en 

renovatiewerk voor woningbouwverenigingen, 

particulieren en VVE’s. Een nieuwbouwproject zoals 

Nieuw Stevenskamp is daarom een vreemde eend in 

de bijt, vertelt bedrijfsleider Michel van Panhuis. “Onze 

focus ligt niet op nieuwbouw, maar voor onze vaste 

opdrachtgever Gebr. Meijer doen we zo’n werk 

natuurlijk graag.”

Plender verzorgde de volledige wandafwerking (het 

scan- en sauswerk) voor het nieuwe complex, 

bestaande uit het aanbrengen van glasweefselbehang 

en sauswerk, het behangwerk en het 

binnenschilderwerk. 

Naast schilderwerk kan Plender ook glaszet- en 

timmerwerk verzorgen. Het bedrijf wil in de nabije 

toekomst haar werkzaamheden verder gaan uitbreiden 

naar een totaalconcept in afbouw. Van Panhuis: “Als 

onderdeel van de VDK Groep, waar we tussen circa ze-

ventig installatiebedrijven ook een vreemde eend in de 

bijt zijn, werken we momenteel samen met partijen om 

dit concept meer vorm te geven. Gezamenlijk kunnen 

we straks een complete binnenrenovatie uitvoeren.” 

Wij bieden schilder- glas- en timmerwerk, verbouw, gevelonderhoud, spuitwerk en 

wandafwerking voor scholen, woningbouw, zorginstellingen, overheden, VvE’s, aannemers 

en particulieren.

PLENDER.NL

Naast onze werkzaamheden kunt u bij de VDK Groep terecht voor al uw 
energievraagstukken, installatiewerkzaamheden, elektrawerkzaamheden, 

beveiligingstechniek, schilderwerk en projectinrichting.
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Vertrouwd teamwork 
bij bouw nieuw 

woonzorgcomplex      
Assink-Weustink Elektro BV uit Raalte is een 

gewaardeerde bouwpartner voor zowel particuliere als 

zakelijke klanten. 

Bouwbedrijf Meijer uit Raalte is één van de 

opdrachtgevers die veelvuldig gebruik maakt van de 

expertise van het elektrotechnisch en 

werktuigbouwkundig installatiebureau. “We hebben 

ook bij de bouw van het woonzorgcomplex Nieuwbouw 

Stevenskamp in Heeten weer prima met elkaar 

samengewerkt”, vertelt directeur-eigenaar Wilco Gol.

Bij de installatie van een woonzorgcomplex komt 

volgens Wilco altijd heel wat kijken. “In dit geval 

namen wij de volledige E- en Beveiligingsinstallatie 

voor onze rekening. Daarbij zat bijvoorbeeld ook de 

montage van circa 200 zonnepanelen, het installeren 

van de brandmeld- en camerasysteem,

 toegangscontrole en het plaatsen van een aantal 

laadpalen voor elektrische auto’s van medewerkers en 

bezoekers. Je merkt in de praktijk dat het fijn werkt als 

je net als ons veel in eigen beheer uit kunt voeren.” 

Naast onze werkzaamheden kunt u bij de VDK Groep terecht voor al 
uw installatiewerkzaamheden, schilderwerk en projectinrichting.

Wij bieden klimaattechniek, energie duurzame 

installatietechniek, gebouwautomatisering, gebouwgebonden 

installaties en duurzaam bouwen (breeam en leed) voor 

woningcorporaties,  projectontwikkelaars en bouwbedrijven.

INSTALLATIETECHNIEKRAALTE.NL

Gegarandeerd een 
comfortabel klimaat    

Duurzaamheid en comfort gaan hand in hand bij de 

klimaatinstallatie die Installatietechniek Raalte 

ontwierp en realiseerde voor woonzorgcentrum 

Nieuw Stevenskamp. 

De gasloze installatie met twee warmtepompen, 

twee luchtbehandelingskasten en een WKO-

installatie voorziet het gebouw van verwarming en 

koeling. “Er draaien twee warmtepompen die elkaar 

deels opvangen bij uitval. Zo kunnen we garanderen 

dat er altijd warmte is, wat voor deze doelgroep 

natuurlijk belangrijk is. Om het onderhoud 

gemakkelijk en goed toegankelijk te maken 

hebben we de technische ruimte op de begane 

grond gesitueerd. Omdat we als lid van het 

bouwteam al vroeg aan tafel zaten, konden we over 

dit soort ontwerppunten meedenken. Zo werken 

we graag, omdat we dan tot de meest optimale 

oplossing voor de gebruiker kunnen komen”, vertelt 

bedrijfsleider Sjoerd Overmars.

Naast klimaattechniek richt Installatietechniek 

Raalte zich op werktuigbouwkundige installaties, 

elektrotechniek en beheer en onderhoud. Overmars: 

“We kunnen projecten van A tot Z inclusief 

onderhoud realiseren voor onze opdrachtgevers.”
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Opdrachtgever
ZGR, Raalte

Bouwkundig adviseur
Nieman Raadgevende Ingenieurs BV, Utrecht

Adviseur
Sänger IBCT BV, Almelo

Tuin-en landschapsontwerp
Buro Mien Ruys, Amsterdam

Architect
19 Het Atelier Architecten, Zwolle

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf Gebr. Meijer BV, Raalte

E-installaties
Assink-Weustink Elektro BV, Raalte

E-installaties
Tobi Ellenbroek Elektro, Raalte

W-installateur
Installatietechniek Raalte, Raalte

Schilder- en timmerwerk
Plender Totaalonderhoud, Kampen

Staalconstructie
Constructiebedrijf Kruiper BV, Raalte

Bouwprogramma
Nieuwbouw woonzorgcomplex de Nieuw 
Stevenskamp in een groene omgeving

Bouwperiode
Juni 2021 – april 2023

Bruto vloeroppervlakte
Circa 15.000 m2

Totale gebouwoppervlakte circa 5.000 m2

Heeten • Woonzorgcomplex de Nieuwe Stevenskamp

In april 2023 zijn de werkzaamheden pas volledig afgerond.
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De gymzaal wordt 
gebruikt door twee 
basisscholen en een aantal 
lokale sportverenigingen.
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Tekst: Heidi Peters 
Foto’s: Bouwbedrijf De Delta BVIB

Nieuwe gymzaal in Oost-Souburg
Bijzondere buitengevel als blikvanger
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“Het was een Design and Build contract”, 
vertelt projectleider Pim van Baalen van 
Bouwbedrijf De Delta uit Middelburg. 
“De constructie hebben we volledig zelf 
bedacht en ontwikkeld, passend binnen 
het opgegeven budget dat de gemeente 
Vlissingen meegaf. Ons uitgangspunt 
hierbij was dat er geen concessies gedaan 
hoefden te worden aan de door de 

Sinds afgelopen november kunnen 
sportverenigingen en basisscholen 
in het Zeeuwse Oost-Souburg 
gebruik maken van een nieuwe 
gymzaal. De aanbesteding van de 
gemeente Vlissingen is gewonnen 
door Bouwbedrijf De Delta BV, die 
de bouw, inclusief parkeerterrein en 
wadi in de buitenruimte, in negen 
maanden realiseerde. 

‘Het oorspronkelijke ontwerp ging uit van een HSB- 

constructie en deze is omgezet naar BIA-blokken’

Gymzaal • Oost-Souburg

architect aangegeven vormgeving van de 
buitengevel. Dat is gelukt, in 
november 2022 is de gymzaal opgeleverd.” 
De gymzaal is eigendom van de gemeente 
Vlissingen en wordt gebruikt door twee 
basisscholen en een aantal lokale 
sportverenigingen. Het gebouw is uitgerust 
met een kleine keuken, drie kleedkamers, 
toiletgroepen en in de gymzaal zelf een 
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De gevel van de hoogbouw bestaat 
uit vurenhouten geveldeeltjes van 
Platowood.

materiaalberging. Voor de turnvereniging 
is er een extra materiaalberging gebouwd, 
die van buitenaf betreden wordt. 

Dezelfde architect en constructeur
Bouwbedrijf De Delta nam dezelfde 
architect (Rothuizen uit Middelburg) en 
constructeur (IMD Raadgevende 
Ingenieurs uit Rotterdam) als de gemeente 
in de hand voor het maken van de 
technische en uitvoeringstekeningen en 
de constructieberekeningen. De gymzaal 
is uitgevoerd met warmtepompen en op 
het dak liggen pv-panelen die zorgen voor 
een laagverbruik gebouw qua energie. Het 
oorspronkelijke ontwerp ging uit van een 
HSB-constructie, deze is door De Delta 
omgezet naar BIA-blokken. Het bovenste 
deel van de hoogbouw bevat stalen 
sandwichpanelen. De buitenzijde bestaat 
deels uit traditioneel gevelmetselwerk, de 
gevel van de hoogbouw bestaat uit 
houten geveldeeltjes van Platowood: een 
open gevelbekleding met latten in 
verschillende breedten en dikten.

Eigen ontwikkeling
Van Baalen vervolgt: “Het bestaande 
parkeerterrein hebben wij vergroot en 
opnieuw bestraat en aan de zijkant van het 
gebouw is een wadi aangelegd. Hierop is 
een deel van de hemelwaterafvoer 
aangesloten, zodat daar een waterbuffer 
kan ontstaan bij zware buien.” De sport-
vloer is van Sika en zowel de E-installatie 
als W-installatie zijn uitgevoerd door 
Synto – Installatiebedrijf Goes. Bouwbedrijf 
De Delta BV heeft een zusterbedrijf, 
Estuarium Vastgoed BV, dat de 
ontwikkelingstak van het concern vormt. 
Van Baalen: “Een deel van onze omzet 
komt uit eigen ontwikkeling, de rest van 
projecten zoals deze gymzaal, een 
hoogspanningsstation, kantoren of 
industriebouw.”

De gymzaal is uitgevoerd met 
warmtepompen.
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De binnenkant van de gymzaal.

Stenen voor de deur 
bezorgd     

Bouwcenter Logus-de Hoop uit Vlissingen leverde 

aan Bouwbedrijf De Delta voor de bouw van de 

nieuwe gymzaal in Oost-Souburg onder meer 

gevelstenen, betonstenen, kalkzandstenen, 

betonlateien en isolatiematerialen. 

Commercieel manager Jeroen Fassaert: “Omdat de 

bouwlocatie aan een smalle straat is, met weinig 

bewegingsruimte, hebben wij met ons transport dat 

net iets kleiner en wendbaarder is, alle materialen, 

inclusief de gevelstenen in deelleveringen en op 

maat op locatie aangeleverd.

 Bouwbedrijf De Delta weet Logus-De Hoop al 

vele jaren te vinden. “Als leverancier kennen we 

niet alleen de producten maar ook de levertijden. 

Zo kunnen we adviseren over gevelstenen die qua 

kleur en kwaliteit aansluiten bij het ontwerp, op 

tijd leverbaar zijn en binnen het budget vallen. Ook 

hebben we geadviseerd een schoonwerk betonsteen 

met vellingkant aan de binnenzijde te gebruiken. 

Zo komen we samen met de aannemer tot de keuze 

voor de juiste materialen.”
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Opdrachtgever
Gemeente Vlissingen

Constructeur
IMD Raadgevende Ingenieurs, Rotterdam

Bouwfysisch adviseur
ZRI BV, Den Haag

Installatietechnisch adviseur
Klictet, Oisterwijk

Architect
Rothuizen Architecten en Stedenbouwkundige 
BV, Middelburg

Hoofdaannemer
Bouwbedrijf De Delta, Middelburg

Leverancier gevelstenen en betonstenen
Bouwcenter Logus de Hoop, Vlissingen

E- en W-installateur
Synto Installatiebedrijf, Goes

Sloopwerzaamheden
Sturm en Dekker, Middelburg

Bouwprogramma
Nieuwbouw gymzaal

Bouwperiode
Februari 2022 – november 2022

Bruto vloeroppervlakte
860 m2

Oost-Souburg • Gymzaal

Verrijn Stuartweg 17, 4462 GE Goes 
tel. 0113  24 28 67 | KvK 22028860 

Synto is in alle markten thuis 

Wij bieden comfort, veiligheid, functionaliteit 
en energie-efficiëntie in iedere  

woon- en werkomgeving. Of het nu gaat om 
een industrieel complex of een zorginstelling, 

een school- of kantoorgebouw of een  
appartementencomplex. 
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Tekst: Heidi Peters 
Foto’s: Bouwgroep Dijkstra DraismaIB

Het pand heeft een 
vloeroppervlakte van 
meer dan 7.000 m².

Expertisecentrum en school voor    

‘Het is een uniek gebouw’ 

kwetsbare kinderen 
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Rouwgroep Dijkstra Draisma won de 
Europese aanbesteding voor het UAV-GC 
Design and Build traject voor de bouw 
van Expertisecentrum De Vaandel-Zuid in 

In Heerhugowaard bouwde Bouwgroep Dijkstra Draisma een expertisecentrum voor passend onderwijs. Het pand, 
met een vloeroppervlakte van meer dan 7.000 m², biedt ruimte aan 400 kinderen van drie verschillende scholen. 
Naast de vele lokalen zijn er diverse zorgruimtes, een zwembad, een gewenbad en twee sportzalen gebouwd. 

‘Je bent bij zo’n transformatie gebonden aan 

de bestaande maten en constructies’

In het voortraject is er veel overleg 
geweest met de gebruikers van het pand 

Heerhugowaard. In juni 2021 startte de 
bouw van het complex. Expertisecentrum 
De Vaandel-Zuid wordt het nieuwe 
onderkomen voor kinderen en leerkrachten 
van drie verschillende scholen: de 
Mytylschool in Bergen, Heliomare De Alk 
uit Alkmaar en de Antoniusschool uit 
Heerhugowaard. De kinderen van deze 
scholen hebben allemaal een specifieke 
zorg- en leerbehoefte. Zij zijn meervoudig 
gehandicapt of hebben opvoed-, 
gedrags- en psychische problemen. Een 
bijzondere en kwetsbare doelgroep. In 
totaal gaat het om ongeveer 400 kinderen.

Veel techniek
Het expertisecentrum bestaat uit 36 
klaslokalen die allemaal een eigen 
doorgang naar buiten met een eigen tuin 

hebben, een therapie- en gewenningsbad 
en twee sportzalen. Verder zijn er speciale 
voorzieningen zoals tilliften en aangepaste 
sanitaire ruimtes. Het pand is nagenoeg 
energieneutraal. Jan Kamminga is 
projectleider gedurende de bouw. “Het 
gaat om een vrij traditionele bouw 
bestaande uit twee bouwlagen met 
kalkzandsteen, betonkolommen en 
betonwanden. De gevel bestaat uit 
metselwerk met een keramische tegel 
tussen de kozijnen. Met daarnaast 
aluminium kozijnen met vliesgevels is het 
onderhoudsarm. Op het platte dak liggen 
zo’n 750 pv-panelen en een deel van het 
dak is een groendak. Beide scholen hebben 
een eigen sportzaal. De kinderen op 
Heliomare zijn rolstoel gebonden, daarom 
zijn er diverse tilliften geïnstalleerd in 
meerdere lokalen en in de kleedkamers, 
de sportzaal en het zwembad. Er is veel 
techniek in het gebouw verwerkt.”

Veelvuldig overleg
Met een kavelgrootte van 17.000 m² en 
een bruto vloeroppervlakte van 7.200 m² is 
het expertisecentrum ook voor het Friese 
bouwbedrijf een relatief groot 
bouwproject. De architect, Carree 
Architecten uit Zaandam, verzorgde het 
ontwerp, de realisatie lag als Design and 
Build in handen van Dijkstra Draisma. “Het 

Expertisecluster de Vaandel-Zuid • Heerhugowaard
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De gevel bestaat uit metselwerk met een keramische tegel tussen de kozijnen.
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is een uniek gebouw, een schoolgebouw 
voor kinderen met een beperking. Dat 
vergt een wat andere aanpak”, vertelt Kam-
minga. “In het voortraject is er dan ook 
veel overleg geweest met de gebruikers. Zo 
heeft de opdrachtgever zelf een leverancier 
van tilliften ingeschakeld en dat werk moet 

weer passen in onze planning.”

Nagenoeg energieneutraal
Dankzij honderden zonnepanelen en 
aardwarmte is het gebouw energie-
neutraal. Er zijn 60 bronboringen 
uitgevoerd tot een diepte van 150 meter 

die zorgen voor verwarming en 
verkoeling van de ruimtes. De prijsstijgin-
gen en de beperkte beschikbaarheid en 
levering van materialen en onderdelen, 
zetten het bouwbedrijf nog weleens aan 
het puzzelen. “Eigenlijk was de inkoop een 
drama”, vertelt Kamminga. “De coronacri-

Expertisecluster de Vaandel-Zuid • Heerhugowaard
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sis en de oorlog in Oekraïne hebben veel 
invloed op prijzen en beschikbaarheid. Dat 
we desondanks redelijk op tijd kunnen 
opleveren, is eigenlijk wel bijzonder.”

Goede samenwerking
“Om zo’n bouw goed te laten verlopen, is 

een goede samenwerking met architect, 
constructeur en onderaannemers heel 
belangrijk en dat is hier goed verlopen. 
Zonder goede samenwerking kom je niet 
tot zo’n resultaat, daar ben ik van 
overtuigd.”

De Vaandel-Zuid biedt ruimte aan 400 kinderen van drie verschillende scholen.

‘Het project vergt een 
wat andere aanpak’
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Veel beton en een 
goede planning    

Betonwerk voor een zwembad maakt Anton Bouw & 

Betontechniek niet wekelijks. De combinatie van dit 

aspect met de hoeveelheid fundering om het 

zwembad heen, maakte de opdracht aan 

Expertisecentrum De Vaandel-Zuid een mooi 

veelzijdig werk, vindt Niels Floris. 

In het complex verwerkte het bedrijf 950 meter 

fundering. Het diepste punt wordt gevormd door 

twee liftputten en dat vormde het startpunt van 

het werk. “De fundering is uiteindelijk in vier fases 

gemaakt. Tegelijkertijd moest het zwembad gemaakt 

worden, zodat in de laatste fase de funderingsbalken 

aansloten op de zwembadwand. Planning en volume, 

daar draaide het hier om.” 

Om de hoek
Bedrijfsleider Marien Dekker vult aan: “Voor de 

doelgroep is er aangepast sanitair geplaatst. Dat 

zie je vaker in een zorgorganisatie, maar niet in 

een school. Dat maakt dit een bijzonder project.” En 

daarmee past dit project precies in het straatje van 

Installatiebureau Rutgers dat graag gecompliceerde 

bouwen oppakt. 

Anton Bouw & Betontechniek B.V.
Tocht 31     1713 GP  Obdam      Nederland
+ 31 (0)226 216 005     antonbouwbetontechniek.nl

Houtskeletbouw in een 
mum van tijd    

“In opdracht van Dijkstra Draisma hebben wij voor 

De Vaandel-Zuid te Heerhugowaard de prefab 

houtskeletbouwwanden en dakranden geleverd”, 

vertelt Fleur Noot van BKS Elementen. “Zoals met de 

meeste projecten hebben wij dit project uitgewerkt 

als een BIM model zodat we dit model konden 

clashen met het model van de staalleverancier. Op 

deze manier pasten de elementen perfect en stonden 

de houtskeletbouwwanden in een mum van tijd op 

de juiste plaats.”

BKS Elementen uit Dokkum produceert in hun eigen 

timmerfabriek prefab houtskeletbouwelementen 

voor de woning -en utiliteitsbouw. Noot: “Wij maken 

hiervoor gebruik van vakbekwame en deskundige 

medewerkers en het beste kwaliteit hout voor een 

kwalitatief en hoogwaardig eindproduct. Sowieso 

zijn korte en heldere communicatielijnen, 

deskundigheid en professionaliteit met daarbij een 

adequate planning en een optimaal logistiek proces 

kenmerkend binnen onze organisatie. 

Maar het allerbelangrijkste: we doen wat we beloven 

en houden ons aan afspraken. Dat maakt ons tot een 

betrouwbare partner. Een partij om op te bouwen!”

Expertisecluster de Vaandel-Zuid • Heerhugowaard
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De klaslokalen hebben allemaal een eigen doorgang naar buiten met een eigen tuin.
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De opdrachtgever ontzorgen    

Expertisecentrum De Vaandel-Zuid bevat veel elementen waarbij techniek voor de uiteindelijke 

gebruiker een grote rol speelt. De zorgscholen die er vanaf begin 2023 huisvesten geven zorg en onderwijs 

aan kwetsbare kinderen met een beperking. Dat betekent onder meer de installatie van tilliften, domotica en 

een zwembad met een beweegbare bodem.  

De E-installatie van Expertisecentrum De Vaandel-Zuid is uitgevoerd door Snip Elektrotechniek uit Schagen. 

Directeur Bart Koedam: “Het is een Design and Build traject. Op basis van het programma van eisen 

hebben wij ingetekend hoe wij de invulling daarvan zien, op elektrotechnisch gebied. Naast de hele

elektrotechnische installatie hebben wij ook de brandmeldinstallatie, inbraak- en datanetwerk, de 

mivasignalering op de toiletten en de verlichtingsinstallatie mogen ontwerpen en uitvoeren. 

Elektrotechnisch gezien is dit voor ons de grootste bouw tot nu toe.”

Goede reputatie
Snip Elektrotechniek heeft als vaste installateur van diverse scholen en scholenstichtingen een naam 

opgebouwd in de onderwijswereld in het noorden van het land. Zo was het installatiebedrijf ook betrokken 

bij de bouw van het Huygens College in Heerhugowaard dat mede in opdracht van de gemeente

 Heerhugowaard is gebouwd. Op basis van die ervaring heeft de gemeente Heerhugowaard voor de 

realisatie van Expertisecentrum De Vaandel-Zuid opnieuw Snip Elektrotechniek benaderd om zitting te 

nemen in het bouwteam.

Het beste voor de klant
“Wij denken mee met de klant en gaan daarbij altijd uit van het beste voor de klant”, verklaart Koedam naar 

de wens van de gemeente. “Door onze ervaring met meerdere zorgverleners, kunnen wij onze 

expertise delen met de klant. In De Vaandel-Zuid hebben wij bijvoorbeeld de oplossing voor de

 miva-signalering bedacht.” Mede door 750 zonnepanelen op het dak is het gebouw nagenoeg 

energieneutraal. De energiezuinige ledverlichting wordt aangestuurd door een KNX installatie gekoppeld 

aan het gebouwbeheersysteem.

Soepele samenwerking 
“Wij doen als Snip Elektrotechniek heel veel uiteenlopende werkzaamheden en dat maakt ons bedrijf uniek, 

daar zijn we ook wel een beetje trots op. We merken dat opdrachtgevers vertrouwen in ons hebben. We 

kunnen goed uitleggen waarom iets is zoals het is en dat alles draagt bij aan een soepele samenwerking. 

Ook deze bouw liep op rolletjes. Samenwerking met de opdrachtgever vinden wij dan ook erg belangrijk. 

Een goede oplossing aandragen die de opdrachtgever ontzorgt, daar staan wij voor.”

‘Wij doen als Snip Elektrotechniek veel uiteenlopende
werkzaamheden en dat maakt ons bedrijf uniek’

Expertisecluster de Vaandel-Zuid • Heerhugowaard
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Er zijn allerlei speciale voorzieningen zoals tilliften en aangepaste sanitaire ruimtes.
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Technisch bij de tijd!

Rutgers B.V. is een gespecialiseerd 
installatiebedrijf voor zowel 
projectmatige installaties alsmede 
(kleine) particuliere werken.

Zuiderdracht 1a
1696 AK Oosterblokker
+0229 261 668

Dankzij o.a. aluminium kozijnen met vliesgevels is het gebouw onderhoudsarm.

Expertisecluster de Vaandel-Zuid • Heerhugowaard
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Van aardwarmte tot nozzles    

De verwarming, koeling, luchtbehandeling, sanitaire installatie, riolering en de zwembadinstallatie, kortom 

de volledige werktuigbouwkundige installatie van Expertisecentrum De Vaandel-Zuid is uitgevoerd door 

Installatiebureau Rutgers uit Oosterblokker.

“Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de werktuigbouwkundige installatie’. vertelt projectleider 

Michel Stam. “Voor een energieneutrale installatie is een gesloten bronsysteem toegepast, voorzien van 60 

boringen van 150 meter diep. Dat betekent dat er circa 19 kilometer aan kunststofslangen is gebruikt, terwijl 

er voor de afgifte ook van de warmte en koeling ook 17 kilometer aan leidingen in de vloeren is verwerkt.  

De energie, opgeslagen in de grond, wordt gebruikt voor jaarrond een behaaglijke temperatuur.

Voor de ventilatie in de lokalen is een uniek 

concept toegepast; de verse toevoerlucht wordt 

boven het systeemplafond ingebracht en via het 

plafond dat voorzien is van 440 nozzles, 

gelijkmatig ingevoerd  in de ruimte. Op deze 

manier ontstaat een nauwelijks hinderlijke 

luchtstroom. In de ruimte zit één bediening 

die zowel de temperatuur als de luchtkwaliteit 

meet. Op basis daarvan wordt de lucht-

temperatuur en de luchthoeveelheid geregeld.”

Bedrijfsleider Marien Dekker vult aan: “Voor de 

doelgroep is er aangepast sanitair geplaatst. Dat 

zie je vaker in een zorgorganisatie, maar niet in 

een school. Dat maakt dit een bijzonder 

project.” En daarmee past dit project precies in 

het straatje van Installatiebureau Rutgers dat 

graag gecompliceerde bouwen oppakt. 

‘Wij zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de
werktuigbouwkundige installatie’
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Doorstrijkmethode 
toegepast  

Zuidema Metselwerken uit Suwâld droeg, letterlijk, 

een steentje bij aan de bouw van Expertisecentrum 

De Vaandel Zuid. Het bedrijf voerde het lijmwerk van 

de kalkzandsteen binnenspouwbladen uit, verzorgde 

het metselwerk aan de gevel en steigerwerk buiten. 

“Het metselwerk is uitgevoerd in Wasserstrich steen 

van Engels, vertelt Pier Zuidema. “We hebben de 

doorstrijkmethode toegepast en 6-8 mm verdiept 

doorgestreken.

Het was een leuk, groot werk, dat op rolletjes liep. 

Bouwbedrijf Dijkstra Draisma is onze vaste 

opdrachtgever, zeker voor wat grotere projecten. 

Maar wij metselen ook schoorstenen of tuinmuren. 

Van nieuwbouw tot renovatie pakken wij met onze 

vijftig medewerkers op. Op het moment werken we 

aan een nieuwbouwproject waar een miljoen stenen 

aanzitten.”

Zuidema Metselwerken werkt vooral in de 

noordelijke helft van het land. Het voor verzorgt 

naast metselwerk, lijmwerk en steigerwerk ook 

zaagwerk van steenstrips en hoeksteenstrips en is 

een allround bedrijf.

Expertisecluster de Vaandel-Zuid • Heerhugowaard
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Opdrachtgever
Gemeente Heerhugowaard

Projectontwikkelaar
Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMW), 
Alkmaar

Architect
Carree Architecten BV, Zaandam

Adviseur
HB Landmeetkundige Dienstverlening, Joure

Installatietechnisch adviseur
ID-energie (Solar Bear)

Hoofdaannemer
Bouwgroep Dijkstra Draisma, Bolsward

E-installateur
Snip Elektrotechniek, Schagen

W-installateur
Installatiebureau Rutgers BV, Oosterblokker

Metselwerkzaamheden
Zuidema Metselwerken, Suwald

Betonwerkzaamheden
Anton Bouw & Betontechniek, Obdam

Prefab houtskeletbouwwanden
BKS Elementen, Dokkum

Bouwprogramma
Nieuwbouw expertisecentrum (scholen met 
zwembad en sportzaal voor kinderen met 
verstandelijke en/of fysieke beperkingen)

Bouwperiode
Juni 2021 – februari 2023

Bruto vloeroppervlakte
7.200 m2

Er komen o.a. een zwembad en een gewenbad.

Heerhugowaard • Expertisecluster de Vaandel-Zuid
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Persbericht

Wij hebben een 
nieuwe website!
Platform voor utiliteitsbouw 
projecten en industriële 
gebouwen

www.industriebouw-online.nl

• info@work4media.nl
• +31 (0) 85 111 78 90
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Persbericht 

Woonbedrijf Velsen koopt 72 sociale

huurappartementen van CV De Hofgeester Gronden

Op donderdag 5 januari ondertekenden Woningbedrijf Velsen en CV De 
Hofgeester Gronden, een samenwerking van ontwikkelende bouwer HBB Groep 
en Holleman Santpoort Bouwgroep, de koopovereenkomst voor 72 sociale 
huurappartementen in nieuwbouwproject Hofgeest Buiten in Velserbroek. 
Hiermee voegt Woningbedrijf Velsen betaalbare en duurzame woningen toe aan 
haar voorraad. In de nieuwe woonwijk worden in totaal 242 nieuwe woningen 
door HBB Groep gerealiseerd.

In bijzijn van wethouder Smeets hebben Tamar 
Hagbi, directeur bestuurder Woningbedrijf Velsen, 
Martijn van de Poll en Cees van der Horst, 
directie van CV De Hofgeester Gronden en Nick 
Jaring, Directeur bedrijfsvoering HBB Groep, de 
overeenkomsten getekend.

Martijn van de Poll over de samenwerking: 
“Hiermee zetten we een mooie stap in de 
ontwikkeling en realisatie van Hofgeest Buiten. De 
bouw krijgt steeds meer vorm en we houden goed 
tempo om betaalbare en energiezuinige woningen 
toe te voegen aan Velserbroek.”

Naar verwachting worden de eerste woningen van 
Hofgeest Buiten in het derde kwartaal van 2023 
opgeleverd. De laatste woningen worden naar 
verwachting in het eerste kwartaal van 2025 
opgeleverd. In de tweede fase van Hofgeest Buiten 
zijn nog enkele woningen beschikbaar.

Bij het ontwerp van de wijk is er veel aandacht 
voor de kwaliteit van wonen en duurzaamheid. Het 
buitenleven staat centraal met ruime tuinen, veel 
openbaar groen en zo min mogelijk auto’s in het 
directe straatbeeld.

Bij het ontwerp van de wij is er veel aandacht voor 
de kwaliteit van wonen en duurzaamheid.

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

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

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

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

Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties



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



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

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

Kantelhekken & 
doorlaatinrichtingen

Scan me




