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WIJ ZIJN 
VOORUITDENKERS.

WE GET IT RIGHT, 
THE FIRST TIME. PYROCK.

Brandbeveiliging

Vleugelboot 22
3991 CL Houten

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

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

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

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



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
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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



Beste lezers,

Duurzaamheid is de laatste jaren een belangrijk thema geworden in de 
bouw. Daarbij is er uiteraard veel aandacht voor de soort materialen die 
worden gebruikt. Maar het is ook essentieel dat een gebouw demontabel 
is zodat de betreffende materialen (deels) nog een keer kunnen worden 
hergebruikt. Simpel, toch? Alleen, hoe bepaal je in hoeverre een gebouw 
ook daadwerkelijk makkelijk uit elkaar te halen is?

Dat kan met behulp van de losmaakbaarheidsindex. Dit is een relatief 
nieuwe meetmethodiek die een totaalindruk geeft van de 
losmaakbaarheid van een gebouw of gebouwontwerp, uitgedrukt in een 
percentage. De meetmethodiek is ontwikkeld door een consortium van 
Alba Concepts, Dutch Green Building Council (DGBC), RVO en W/E 
Adviseurs. Bij de nieuwe parkeervoorziening van De Vries en Verburg in 
Stolwijk is de losmaakbaarheidsindex achteraf bepaald (die kwam uit op 
71%, iets om trots op te zijn), maar hij kan natuurlijk ook worden gebruikt 
om reeds vooraf sturing te geven aan een ontwerp. In ieder geval is de 
methodiek een mooi hulpmiddel om ook op dit gebied optimale 
duurzaamheid na te streven.

Uiteraard passeren in deze editie nog meer projecten de revue. Zo 
verrijst in Barendrecht een volledig geautomatiseerd Home Shop Center 
van Albert Heijn. Het heeft een indrukwekkende omvang van circa 25.000 
m² en beschikt over een volledig geautomatiseerd AutoStore systeem. Op 
de grens van Ridderkerk en Barendrecht is in 2022 een fonkelnieuwe XL 
vestiging van Boels Rental gebouwd. In februari jl. is de nieuwbouw van het 
Bastion Hotel Amersfoort opgeleverd. Het is acht verdiepingen hoog en telt 
138 kamers. Bij het Trivium College te Amersfoort is gebruik gemaakt van 
allerlei nieuwe toepassingen, zoals een circulair ClickBrick bouwsysteem 
voor de gevels.

We hebben dus weer meer dan genoeg te melden, veel leesplezier 
toegewenst!

Cock Penning
Industriebouw

Voorwoord

Cover: Waterfall te Den Bosch
Foto: bkvv architecten & Eppo Karsijns Red Pixl media
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gebaseerd zij n op de in dit vaktijdschrift gegeven informatie. 
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Warehouse Albert Heijn • Barendrecht

Barendrecht beschikt 
voortaan over een eigen 
HSC van Albert Heijn.

IndustrieBouw februari 2023 • 4



Tekst: Astrid Berkhout, Alet Roesink en Rien Tholenaar 
Foto’s: De Vries en Verburg & Work4MediaIB

Volledig geautomatiseerd Home Shop

Omvang van circa 25.000 m2 
Center verrijst in Barendrecht    

IndustrieBouw februari 2023 • 5
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Barendrecht • Warehouse Albert Heijn

Steeds meer mensen doen 
online hun boodschappen. Om 
tegemoet te komen aan die sterk 
gestegen vraag, zijn supermarkten 
als Albert Heijn druk bezig om 
de bezorgcapaciteit te vergroten. 
Onder meer door hypermoderne 
Home Shop Centers (HSC’s ) te 
realiseren. Hoofdaannemer De 
Vries en Verburg realiseerde in 
opdracht van ontwikkelaar WDP 
Nederland een dergelijk HSC, met 
een omvang van circa 25.000 
m², op het industrieterrein aan 
het Spoorwegemplacement in 
Barendrecht.

‘Als het straks helemaal klaar is, zien we

waar we het allemaal voor hebben gedaan’

Bij de entree zijn vliesgevels en 
aluminium elementen toegepast.

Albert Heijn is geen onbekende voor De 
Vries en Verburg. In Zaandam bouwden ze 
voor de supermarktketen het eerste 
gemechaniseerde regionale distributie-
centrum voor houdbare producten. In 
Amsterdam waren ze verantwoordelijk 
voor de renovatie van een distributie-
centrum in het Westelijk Havengebied. “Dit 
is echter het eerste HSC dat we voor hen 
hebben gerealiseerd”, vertelt projectleider 
Jan Pieter van den Dool. Voor de duidelijk-
heid: in Barendrecht is WDP Nederland 
de eigenaar van het pand, Albert Heijn is 
de huurder. “WDP hecht veel belang aan 
kwaliteit. Om die reden stelden ze ook bij 
dit project eisen op het gebied van garantie 
én onderhoud.”

IndustrieBouw februari 2023 • 7
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Het begin
Er lag al een ontwerp van Bogaerds 
Architecten en Ingenieurs. “Alle HSC’s 
van Albert Heijn hebben een vergelijkbare 
indeling. In samenwerking met de 
architect zijn wat kleine aanpassingen 
gedaan in de gevel, die hoofdzakelijk 
bestaat uit sandwichpanelen. Bij de entree 
zijn uiteindelijk vliesgevels en aluminium 
elementen toegepast, dat is net wat 
fraaier. WDP heeft zorggedragen voor de 
sloop van de bestaande loods op het 
terrein en het bouwrijp maken van de 
grond. Daarna gingen wij aan de slag, in 
januari 2022 zijn we gestart.”

Volledig geautomatiseerd systeem
Naast de bebouwing heeft De Vries en 
Verburg tevens de terreininrichting (circa 
30.000 m²) voor zijn rekening genomen. 
“Aan de voorkant van het gebouw 
bevinden zich 35 loading docks met 
laadkuil. In de aangrenzende hal is een 
mezzaninevloer aangebracht voor circa 
2.500 m² aan kantoren, kantine, 
keuken, kleedruimten en toiletruimtes. Aan 
de achterkant is een grote open ruimte 
gecreëerd. Hier komen aan de ene kant 
koelvriescellen en aan de andere kant een 
volledig geautomatiseerd AutoStore 
systeem dat gebruikmaakt van robots 
en bakken om bestellingen snel klaar te 
kunnen maken voor verzending. Vaste 
partners van Albert Heijn verzorgen de 
inbouw hiervan. Naar verwachting wordt 
het HSC in het tweede kwartaal van 2023 
opgeleverd aan WDP.”

Strakke deadline
Het HSC krijgt een BREEAM-NL Very Good 
certificaat en is compleet gasloos. Verder 
komen op het dak zonnepanelen te liggen. 
De restwarmte van de koelvriescellen zal 
bovendien worden gebruikt om de 
opslaghal te verwarmen. Het bouw-
proces is soepel verlopen. “We hadden 
een strakke deadline, omdat Albert Heijn 
tijdig wilde starten met de inbouw. Mede 
dankzij de goede samenwerking tussen 
alle (bouw)partners hebben we die ook 
gehaald en daar zijn we best trots op. Het 
is leuk als het straks helemaal klaar is, dan 
zien we waar we het allemaal voor hebben 
gedaan.”

Het omliggende terrein is 
eveneens onder handen genomen.

Warehouse Albert Heijn • Barendrecht
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www.devriesverburg.nl

BOUWEN OP KARAKTER

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN ONDERHOUD

Barendrecht • Warehouse Albert Heijn

Bij K.I.M. Nederland pro� teert u van 

een unieke expertise in de koel- en 

vrieshuisbouw en isolatiesysteembouw. 

Deze is volledig afgestemd op uw 

logistieke organisatie en de actuele 

markt ontwikkelingen in uw branche. 

Dat zorgt voor een eindproduct dat 

exact aansluit op uw eisen en wensen!

K.I.M. Nederland B.V.
Tweelingenlaan 144
7324 BP Apeldoorn

T.  +31 (0)55 368 91 91
info@kim-nederland.nl
www.kim-nederland.nl

KOEL- EN VRIESHUISBOUW        
ISOLATIESYSTEEMBOUW

IndustrieBouw februari 2023 • 9



Warehouse Albert Heijn • Barendrecht

S  ALEN
van ontwerp tot realisatie

Stalent BV is een constructiebedrijf die zich richt op staalwerken binnen 

de woningbouw, utiliteitsbouw en infratechniek. Bij het ontwerpen, 

produceren en monteren kunnen wij u van dienst zijn. Kijk voor meer 

informatie eens op onze website.

Stalent B.V.

Nijverheidsstraat 4

2861 GX Bergambacht

T +31 (0) 182 - 343 444

E info@stalentstaal.nl

I  www.stalentstaal.nl

ijzersterk in meedenken

Tot in de puntjes 
uitgewerkt in BIM  

Voor vaste opdrachtgever De Vries en Verburg uit 

Stolwijk heeft de ervaren staalbouwer 

Stalent BV uit Bergambacht alle trappen en 

balustrades gemaakt en gemonteerd. 

Het gaat om trappen voorzien van baktreden en 

voorzien van wapeningsstaal ten behoeve van 

het volstorten met beton, maar ook trappen met 

traanplaat en roostertreden. “Alles is tot in de 

kleinste details uitgewerkt in BIM, daardoor 

waren er tijdens de daadwerkelijke uitvoering 

geen verrassingen”, aldus Cees van der Bas, 

eigenaar van Stalent BV. De engineering en 

productie van de trappen en balustrades werden 

ruim op tijd opgepakt zodat het geheel 

just-in-time kon worden gemonteerd.

DAK & WAND
BEPLATING

STAALBOUW

PREFAB BETON

CASCOBOUW

De Bonkelaar 7  •  3774 SB  •  Kootwijkerbroek  •  info@bincx.nl

IndustrieBouw februari 2023 • 10
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Barendrecht • Warehouse Albert Heijn

Motiv 201-23
gewerbliche Endkunden

Merkkwaliteit 
voor de  

utiliteitsbouw

Oplossingen op het gebied 
van dockequipment  
en bedrijfsdeuren voor 
een efficiënte logistiek

www.hormann.nl

Extra geïsoleerde 
deuren voor minimaal 

energieverlies  
De bouwwereld weet Hörmann Nederland een Duits 

familiebedrijf, te vinden als het gaat om deuren en 

dockequipment. Als totaalleverancier kunnen ze, 

mede omdat alles wordt geproduceerd in eigen 

fabrieken, op dit gebied alles leveren wat je 

nodig hebt. Tegenwoordig richten ze zich ook op een 

nieuwe markt, namelijk die van toegangscontrolesys-

temen. Voor het nieuwe distributiecentrum van Albert 

Heijn in Barendrecht beperkten zij zich nog tot hun 

corebusiness. Hiervoor leverden ze ruim 30 overhead-

deuren, 12 stalen loopdeuren en dockequipment.

“We kunnen onze producten desgewenst aanpassen 

aan de betreffende ruimte”, vertelt Hugo Top. “In het 

koelvriesgedeelte van het distributiecentrum hebben 

we bijvoorbeeld speciale ISOdocks met extra 

geïsoleerde overheaddeuren van 67 mm dik 

geïnstalleerd om het energieverlies tot een 

minimum te beperken. Indien nodig kan Albert Heijn 

vanaf nu verder een beroep doen op onze 24-uurs 

onderhoudsservice. Naast Albert Heijn waren 

gerenommeerde partijen als De Vries en Verburg en 

WDP betrokken: de gezamenlijke inspanning heeft 

weer geresulteerd in een mooi project.”

Bordenweg 8  •  Meerkerk  •  0183-352747 

IndustrieBouw februari 2023 • 11
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Warehouse Albert Heijn • Barendrecht

Aan de voorkant van het gebouw 
bevinden zich 35 loading docks.

Sensorsluizen in uw entree?
dormakaba Nederland B.V.
088-352 33 33
info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl

Een warm welkom 
Een distributiecentrum beveiligen, maar dan op een 

vriendelijke, toegankelijke manier zodat de 

werknemers, bezoekers en gasten er een warm 

welkom ervaren. Dat realiseerde dormakaba 

Nederland B.V. uit Dodewaard voor het home shop 

center (HSC) van Albert Heijn in Barendrecht. 

Sander Louvet, accountmanager large accounts: “Als 

leverancier van toegangs- en beveiligings-

oplossingen denken wij graag mee met het 

realiseren van de gewenste veiligheid. Zo hebben we 

in Barendrecht een nieuwe opstelling geadviseerd 

met als doel het creëren van een veilige entree met 

een vriendelijkere uitstraling. 

In plaats van stalen tourniquets hebben we Argus 

60 doorloopsluizen met verhoogde deurvleugels 

(1800 mm) aanbevolen in combinatie met effectieve 

toegangscontrole en autorisatie. Deze 

doorloopsluizen zijn volledig recyclebaar en kennen 

een hoge duurzaamheidsscore. In de productie letten 

we op de stikstofuitstoot en volledig recyclebare 

materialen. Door de aluminium profielen te 

assembleren kosten de productie en het vervoer 

minder energie. Zo faciliteren wij snelle, 

comfortabele en duurzame entrees.”

IndustrieBouw februari 2023 • 12
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Barendrecht • Warehouse Albert Heijn

‘Alles is groot bij dit project’  
Hoffman DME Techniek is van alle markten thuis. De onderneming ontwerpt en realiseert niet alleen werktuigbouw-

kundige en elektrotechnische installaties maar o.a. ook beveiligings- en brandmeldinstallaties. “We zijn sterk in 

maatwerk”, aldus directeur Maurice Hoffman. “Iemand komt bij ons met een vraag of een probleem en daar bedenken 

we vervolgens een installatie omheen.” Die expertise kwam bij het nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn goed 

van pas.

“We hebben in Amsterdam meegewerkt aan een vergelijkbaar project van Albert Heijn. Door de opgedane ervaring 

konden we de vertaalslag naar deze nieuwbouw makkelijk maken”, vertelt Hoffman. “In Barendrecht verzorgen we de 

complete elektrotechnische installatie, inclusief de terreinverlichting.”

Strakke planning
“Er gaat onwijs veel stroom om in dit gebouw, o.a. voor de koelvriescellen, de AutoStore en de elektrische wagentjes 

die de hele dag gaan rondrijden. Om die reden hebben we twee uitzonderlijk grote verdeelkasten van 3.200 Ampère 

geïnstalleerd. Daarnaast hebben we een systeem gebouwd dat ervoor zorgt dat de vele lichtlijnen gefaseerd aangaan 

om overbelasting van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen. De uitdaging lag vooral in het feit dat het gaat om een 

zeer omvangrijk gebouw. Verder moest alles in een kort tijdsbestek gebeuren, maar wij staan erom bekend dat we de 

planning strak in de gaten houden dus dat is ook hier goed gelukt.”

IndustrieBouw februari 2023 • 13
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@ Thermen Berendonck in Wijchen

info@pmr-bv.nl www.pmr-bv.nl

PROJECTSTOFFERING,
MANAGEMENT & REALISATIE

Gespecialiseerd in vloerafwerking,
binnen- en buitenzonwering

PMR
PROJECT
STOFFERING

06 - 12 99 71 45

Vloerafwerking met 
garantie  

In het nieuwe distributiecentrum van Albert 

Heijn in Barendrecht heeft PMR Projectstoffering 

de vloerafwerking verzorgd. “We geven normaal 

gesproken graag advies over de best passende 

vloerafwerking, maar dat was hier niet nodig. Dat 

was al uitgewerkt in het ontwerp van de architect”, 

vertelt directeur Peter Harreman.

“We hebben in totaal 900 meter aan antraciet-

kleurige tapijttegels in de kantoren gelegd, 1.800 

meter aan pvc-stroken in alle centrale ruimtes en 

185 meter aan vloeistofdichte troffelvloeren in de 

natte ruimtes”, vervolgt Harreman.

Advies op maat
“De dekvloeren zijn in dit geval door de aannemer 

gelegd, met hulp van ons advies. Circa acht weken 

van tevoren hebben we een vloerrapport laten 

opstellen, zodat De Vries en Verburg wist welke 

voorhandelingen nodig waren voordat wij aan 

de slag konden met de afwerking van de vloeren. 

Door op deze manier te werken, kunnen we onze 

vloerafwerkingen met garantie aanbieden.”

Ook de binnenzonwering
“Verder hebben we ook de binnenzonwering 

verzorgd. Dat zijn in dit geval rolgordijnen met 

daarachter thermisch doek, zodat de warmte 

buiten gehouden wordt en het binnen koel blijft. 

Ze zijn voor 60% licht doorlatend en je kunt niet 

van buiten naar binnen kijken, maar wel van 

binnen naar buiten. Dat is voor het personeel het 

fijnst. Alles is heel soepel en volgens planning 

verlopen.”

De mezzaninevloer omvat circa 2.500 m² aan kantoren, 
kantine, keuken, kleedruimten en toiletruimtes.

IndustrieBouw februari 2023 • 14
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Barendrecht • Warehouse Albert Heijn

Geoptimaliseerd 
duurzaam 

keukenconcept voor 
efficiënt werken  

Metos houdt zich al bijna 100 jaar bezig met 

professionele (spoel)keukens. In het nieuwe 

distributiecentrum van Albert Heijn in Barendrecht 

realiseerden zij de bereidingskeuken (inclusief 

afzuigtechniek), de spoelkeuken, en een koel-/

vriescel. “We zijn in staat het totale keukenconcept 

te verzorgen. Daar zijn we trots op”, vertelt 

projectleider Ralph Kuijsten.

“De bereidingskeuken is voorzien van o.a. een 

kookeiland, twee grote stoomovens, twee friteuses, 

een fornuis en een L-meubel voor de

 voorbereidende werkzaamheden. Er is gekozen 

voor een afzuiginstallatie die een deel van de 

afgezogen lucht compenseert door weer frisse 

lucht in te blazen. De spoelkeuken beschikt o.a. 

over een vaatwasser die twee korven tegelijk kan 

wassen, een duurzame oplossing vanwege de 

besparing in watergebruik. Achter de

 bereidingskeuken bevinden zich het 

voorraadmagazijn en de koel-/vriescel.”

Snel schakelen
“De afzonderlijke ruimtes zijn efficiënt achter 

elkaar geschakeld. Dit is voor mij persoonlijk het 

zesde distributiecentrum van Albert Heijn waar ik 

bij betrokken ben, overal hanteren ze nagenoeg 

hetzelfde geoptimaliseerde concept. Er is 

bovendien steeds hetzelfde team betrokken vanuit 

Albert Heijn dus dat loopt allemaal heel vlotjes. 

Wat mij betreft geldt dan ook: op naar de 

volgende!” 
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Denned Installatietechniek B.V. 
Hortensialaan 1b | 6851 TB Huissen

Postbus 31 | 6680 AA Bemmel 
Tel. 088-0336633 | www.denned.nl

DENNED. VEELZIJDIG IN TECHNIEK

Opdrachtgevers die 

bewust keuzes maken, 

voelen zich thuis bij 

DENNED. En dat heeft te 

maken met onze visie en 

drijfveren. Als installateur 

willen we een oplossing 

leveren voor de lange 

termijn. Een installatie 

die maximaal aansluit bij 

uw wensen, nu en in de 

toekomst. 

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
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Barendrecht • Warehouse Albert Heijn

Totaalinstallateur kun je wel om een 
boodschap sturen

Denned Installatietechniek BV uit Huissen was eerder al bij de realisatie van een warehouse voor Albert 

Heijn in Oosterhout (Gelderland) betrokken. Nu is het bedrijf van directeur Bas van Ditshuizen 

verantwoordelijk voor de volledige W-installatie en regeltechnische installatie voor het nieuwe 

warehouse met kantoren dat naast het station in Barendrecht wordt gebouwd. Ook dit nieuwe en 

moderne distributiecentrum voor ’s lands grootste supermarktconcern past precies in het straatje van 

Dennned. “Je kunt ons als totaalinstallateur wel om een boodschap sturen”, zegt Bas lachend.

Installatie- en regeltechniek
Het installatiebedrijf uit Huissen is volgens Bas gespecialiseerd in utiliteitsbouw en woningbouw, maar 

dan in het hogere segment. Daarnaast werkt Denned Installatietechniek ook vaak in opdracht van 

woningcorporaties op het gebied van mutaties. “Het gaat dan vaak om kleine aanpassingen. Denk aan het 

vervangen van sanitair of het verhelpen van installatietechnische storingen. Maar de hoofdmoot zijn bij 

ons echt wel de grotere projecten, zoals dit warehouse in Barendrecht. Daarbij komt onze brede expertise 

op het gebied van E- en W-installaties en regeltechniek goed tot zijn recht.”

Veelomvattend project
Bij het project in Barendrecht werkt Denned Installatietechniek in opdracht van hoofdaannemer De Vries 

en Verburg. “Het is de eerste keer dat wij met dit bouwbedrijf uit Stolwijk samenwerken”, vertelt Bas. 

Denned verzorgt voor zowel het warehouse als de kantoren de complete W-installatie. Die bestaat uit de 

riolering, tapwater, sanitair, brandslanghaspels, verwarming, koeling, luchtbehandeling en de 

regeltechniek. ”Het gebouw is volledig gasloos. Voor de verwarming plaatsen wij 10 warmtepompen. Op 

het dak komen 2 luchtbehandelingskasten voor het warehouse en 1 voor de kantoorruimten. Voor de 

Verwarming van het warehouse wordt de restwarmte die vrijkomt bij de koel-vriescellen gebruikt, Die 

warmteterugwinning zorgt voor een flinke besparing op de energiekosten.”

Gebouwbeheersysteem
Naast de complete W-installatie is Bas met zijn team ook verantwoordelijk voor de installatie van het 

gebouwbeheersysteem. “Via dit systeem kan de beheerder van het bedrijfspand alle technische 

installaties en processen via een centrale regelkast in de technische ruimte monitoren en bedienen. De 

realisatie van gebouwbeheersystemen is één van de dingen waar wij met onze afdeling meet- en 

regeltechniek in gespecialiseerd zijn. Wij zitten nu met ons werk voor dit project in de afrondende fase. 

Het is alles bij elkaar voor ons als totaalinstallateur weer een heel mooi project waar we trots op zijn. 

Ook de samenwerking met hoofdaannemer De Vries en Verburg en alle andere bouwpartners bevalt 

prima.” 
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In HSC Albert Heijn vullen robots de 
boodschappenkratten

Swisslog is wereldwijd actief als aanbieder van magazijnautomatisering en -software. “Ons doel is om 

arbeidsintensieve en tijdrovende logistieke processen via slimme op maat gemaakte automatisering 

sneller, efficiënter en soepeler te laten verlopen. Een mooi voorbeeld van ons werk ik de realisatie van 

een nieuw, geautomatiseerd Home Shop Center (HSC) dat wij in opdracht van en samenwerking met 

Albert Heijn ontwikkelen”, vertelt Sander van Bussel. Hij is als Sales Manager Benelux samen met Head 

of Sales Dirk-Jan de Vos nauw bij het nieuwe logistieke automatiseringsconcept betrokken. 

Steeds meer particulieren en bedrijven kopen hun spullen tegenwoordig online. Daardoor is volgens 

Sander de behoefte aan grote distributiecentra met moderne automatisering voor de logistieke 

processen enorm toegenomen. “Iemand die online regelmatig iets bestelt, heeft er vaak geen idee van 

wat zich in een modern warehouse allemaal afspeelt. Swisslog ziet het als haar missie om al die vaak 

gecompliceerde logistieke processen zoveel mogelijk te stroomlijnen en te automatiseren. Dat doen wij 

al heel lang voor bijvoorbeeld grote e-commerce bedrijven en logistieke dienstverleners. Maar nu steeds 

meer consumenten het gemak van online boodschappen bestellen bij de bekende supermarkten zoals 

Albert Heijn hebben ontdekt is de realisatie van gemechaniseerde e-grocery projecten een logische 

volgende stap”, aldus Sander.

Robots als orderpickers 
Het HSC komt in een nieuw, BREEAM-gecertificeerd pand in Barendrecht en opent in het najaar van 

2023. Concreet komt het nieuwe geautomatiseerde concept van Albert Heijn en Swisslog erop neer dat 

het uit de schappen pakken en in boodschappenkratten doen van nagenoeg alle houdbare producten 

geheel geautomatiseerd gebeurt. “Er rijden straks bijna 300 robots door het nieuwe HSC voor het snel en 

zorgvuldig verzamelen van alle producten die op hun digitale boodschappenlijstje staan. Zij nemen de 

medewerkers een hoop zwaar werk uit handen. “

Toekomstgerichte logistieke innovatie
De groeiende populariteit van het online bestellen van de dagelijkse boodschappen heeft volgens 

betrokkenen zeker bijgedragen aan deze toekomstgerichte logistieke innovatie. “Wij trekken daarbij 

samen met Albert Heijn op om tot de meest ideale integrale automatiseringsoplossing voor hun 

HSC-concept te komen. Daarbij worden verschillende technologieën ingezet om een boodschappenkrat 

te vullen, te transporteren en te sorteren, aangestuurd door onze slimme SynQ software. De gekozen 

technologieën zijn geselecteerd op basis van de product- en orderstructuur van Albert Heijn. Het HSC in 

Barendrecht gaat per week 45.000 bestellingen bij klanten thuisbezorgen. We zijn trots dat Swisslog dit 

mooie project mag uitvoeren.” 

Warehouse Albert Heijn • Barendrecht
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GEAUTOMATISEERDE ORDERVERWERKING 
VAN STRATEGIE TOT REALISATIE

Het stijgende ordervolume en de druk om de afhaal- en bezorgtijden te verkorten zijn de 
belangrijkste drijfveren achter de ontwikkeling van MFC's. Orderverwerkingstijden 
worden nu gemeten in uren en minuten, in plaats van dagen. Het nieuwste e-book van 
Swisslog deelt ervaringen en best practices om winkeliers te helpen MFC's en grotere 
EFC's succesvol te implementeren. Blijf niet achter in de evolutie...

Download het e-book.

swisslog.com/e-grocery 
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Barendrecht • Warehouse Albert Heijn

In de hal komt o.a. een volledig geautomatiseerd AutoStore systeem.
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Warehouse Albert Heijn • Barendrecht

Verwol is uitgegroeid tot marktleider in systeemwanden, 
(systeem)plafonds, klimaatplafonds, exclusieve 
betimmeringen en complete interieurconcepten. 

Verwol realiseert voor u de complete afbouw en dus één 
aanspreekpunt voor alle disciplines. Zowel, 

engineering, (BIM) tekenwerk, producte en montage in 
eigen hand, dat betekent gegarandeerde kwaliteit en 

werken we altijd binnen planning en budget.

Kleveringweg 20 | 2616 LZ Delft | www.verwol.nl | info@verwol.nl

Specialist in:
Systeemwanden

Deuren

Klimaatplafonds Systeemplafonds

Interieurbouw

Absorlux Akoestiek

‘Een goede werkvoorbereiding loont altijd’
Verwol Projectafbouw BV is in de ruim 40 jaar van haar bestaan uitgegroeid tot een onderneming die de complete 

afbouw - van systeemwanden en -plafonds tot klimaatplafonds en maatwerk interieurbouw - voor haar rekening kan 

nemen. Voor het nieuwe distributiecentrum van Albert Heijn in Barendrecht leverden en monteerden zij 3.000 m² aan 

systeemplafonds en 3.400 m² aan voorzet- en systeemwanden.

“Met name de kantoorvleugel van 220 meter lang en 12 meter breed is wat mij betreft imposant”, vertelt projectlei-

der Mark van Vliet. “Tussen de hal en het kantoor zitten meerdere ramen die zijn voorzien van geïsoleerd, 30 minuten 

brandwerend glas. Albert Heijn had oorspronkelijk alleen Metal Stud wanden in gedachten qua afwerking. In het 

voortraject is echter gekozen voor een combinatie van bouwkundige en systeemwanden, dat geeft hen de gewenste 

flexibiliteit qua indeling van het pand en hiermee kom je bij Verwol terecht.”

Vaste lay-out
De levertijden van met name de raamkozijnen en de deuren vormden een uitdaging. “Bijzonder waren verder de wan-

den van 6 meter hoog op de begane grond, en de 11 meter hoge wand in de entree die om de staalconstructie van 

de liftkoker heen is gemonteerd. Al met al een mooi project dat dankzij de zorgvuldige werkvoorbereiding en de fijne 

samenwerking met De Vries en Verburg soepel is verlopen.”
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Opdrachtgever
WDP Nederland, Breda

Architect
Bogaerds Architecten en Ingenieurs BV, 
Numansdorp

Constructeur
De Vries Konstruktie Buro BV, Gouda

Adviseur
Linneman BV Bouw en advies, Geesteren

Hoofdaannemer
De Vries en Verburg Bouw BV, Stolwijk

E-installateur
Hoffman DME Techniek BV, Bergambacht

W-installateur
Denned Installatietechniek BV, Huissen

Staalbouw
Bincx BV, Kootwijkerbroek

Trappen en balustrades
Stalent BV, Bergambacht

Afbouw
Verwol Complete Afbouw BV, Opmeer & Delft

Magazijnautomatisering
Swisslog BV, Zaltbommel

Roldeuren
Hörmann Nederland BV, Barneveld

Hijs-en heiwerkzaamheden
Boer BV, Meerkerk

Koel isolatie
KIM Nederland BV, Apeldoorn

Afbouw
PMR Projectstoffering BV, Rotterdam

Keuken installatie
Metos BV, Deventer

Deuroplossingen
dormakaba Nederland BV, Dodewaard

Bruto vloeroppervlakte
25.000 m2 (terrein 30.000 m2)

Barendrecht • Warehouse Albert Heijn
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Bouwcenter RAB • De Meern

Vooral de ronde 
panelen op de 
hoeken van de gevels 
zijn uitzonderlijk.
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Tekst: Ton van de Laar 
Foto’s: Palazzo Architecten & Kwakkenbos BVIB

Fraai pand voor Bouwcenter RAB   

‘Je mag het gerust een prestatie noemen’ 
Utrecht in De Meern op tijd opgeleverd
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Bouwcenter RAB • De Meern

De hoofdfuncties, de bouwshop en de drive through afhaalfaciliteit, komen duidelijk naar voren in de gevel.
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De Meern • Bouwcenter RAB

“Nadat we door Bouwcenter RAB waren 
gevraagd om de bouw te realiseren, 
hebben we met hen het ontwerp 
geoptimaliseerd op gebruikerswensen. 
Vervolgens hebben we het samen met de 
architect en constructeur tot op 
werktekening niveau uitgewerkt. Deze 
betrokken samenwerking met alle partijen 
noemen wij ‘bouwen in verbinding’. Het is 
een robuust vormgegeven geheel 
geworden, waarbij de hoofdfuncties, de 
bouwshop en de drive through 
afhaalfaciliteit, duidelijk naar voren komen 
in de gevel. Zo zie je direct de functie van 
het pand als je aan komt rijden en weet je 
als klant meteen waar je moet zijn. Behalve 
de bouwshop en het magazijn zijn er in het 
pand ook een showroom en 
kantoorruimte.” In het pand zijn 
voorzieningen opgenomen voor het laden 
van elektrische heftrucks en een 
elektrische vrachtwagen. Als een van de 
eerste bouwmaterialenhandels gaat 
Bouwcenter RAB met die elektrische 
vrachtwagen de stad Utrecht bedienen.

Ronde hoeken
Het pand bestaat uit een gangbare 
staalconstructie, met een betonnen 
fundering die rust op boorpalen. De 
monolithische begane grond vloer is on-
derheid met 1063 VSD palen. De 
verdiepingsvloer van de showroom is 
een kanaalplaatvloer met een antraciet 
gekleurde druklaag. Minder gangbaar 
is de gevel. Die bestaat grotendeels uit 

In De Meern wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van een nieuwe vestiging van Bouwcenter RAB. Het door 
Palazzo architecten ontworpen pand wordt gebouwd door aannemer Kwakkenbos BV uit Harmelen. Frank van 
Rooijen is projectleider bij Kwakkenbos. Hij licht het project toe.

‘We zijn steeds op een open manier met elkaar in 

gesprek gebleven om samen te zoeken naar oplossingen’

sandwichpanelen, waarbij vooral de ronde 
panelen op de hoeken uitzonderlijk zijn. Op 
het dak worden zonnepanelen geplaatst, 
mede daardoor voldoet de nieuwbouw aan 
de vereisten van BENG.

Volgens planning opgeleverd
Iedere bouwer weet het: het is een 
bijzondere tijd om te bouwen. Onzekerheid 
over leveringen en levertijden, extreme 
prijsverhogingen, het maakt het er niet 
eenvoudiger op om een project volgens 
planning te voltooien. Bij de nieuwbouw 
voor Bouwcenter RAB is dat toch gelukt en 

daar is Van Rooijen trots op. “Het helpt wat 
dat betreft als je een opdrachtgever hebt 
die bekend is met de bouwwereld. We 
hebben bijzonder prettig samengewerkt 
met Bouwcenter RAB. We zijn steeds op 
een open manier met elkaar in gesprek 
gebleven om samen te zoeken naar 
oplossingen.” Eind februari vindt de 
officiële opening plaats en wordt het pand 
door Bouwcenter RAB in gebruik genomen. 
“Dat we de opleverdatum gehaald 
hebben”, besluit Van Rooijen, “mag je 
gerust een prestatie noemen van alle 
deelnemende partijen.”
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Bouwcenter RAB • De Meern

“Ook een industrieel 
gebouw mag 

vriendelijk ogen”  

Architectenbureau Palazzo ontwerpt veel 

logistieke gebouwen. Met een gerealiseerd 

oppervlak van bijna 1 miljoen m2 prijkt het zelfs 

op de eerste plaats van de jaarlijkse ranglijst 

van PropertyNL met toparchitecten van 

distributiecentra, datacenters en 

bedrijfshuisvesting.

Eenvoudig vormgeven
Vestigingsdirecteur Mark Joosten en senior 

architect Martijn de Waal van Palazzo Duiven 

zijn enthousiast als ze het over Bouwcenter RAB 

hebben. De Waal: “We hebben specifiek ingezet 

op een relatief eenvoudig vormgegeven, maar 

mooi afgewerkt gebouw. Het mooie is, dat je er 

doorheen rijdt om je spullen op te halen.” “De 

klanten willen maar kort binnen zijn”, vult 

Joosten aan, “dus je zoekt naar de optimale 

logistieke afwikkeling, waarbij je de ruimte 

optimaal benut.”

Uitstraling
Ook de uitstraling speelt volgens beiden een 

grote rol. “Het is een groot, industrieel gebouw, 

maar dat betekent niet dat het saai moet zijn”, 

zegt De Waal. “Het moet juist vriendelijk 

ogen. Vandaar de vriendelijke gevel en de 

aandacht die we aan entree en interieur hebben 

besteed.”
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www.kwakkenbos-bv.nl - 0348 441229 - Harmelerwaard 1 - Harmelen - info@kwakkenbos-bv.nl

Wij wensen RAB De Meern hele goede zaken toe!

Er is een grote verscheidenheid aan industriële toegangstechniek toegepast.
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Qbuz geeft advies op alle gebieden van bouwconstructies. 
Van woningbouw, utiliteitsbouw, industriële bouw, civiele 
techniek tot en met renovatie en onderhoudswerk. 

Onze kennis en ervaring vertalen zich in de volgende diensten:

constructief ontwerpen van bouwkundige en civiele constructies
berekenen  en modeleren [tekenen] van bouwkundige 
en civiele constructies
studieopdrachten en productinnovaties
detailengineering beton- staal- en houtconstructies
advies over bouwtechniek en uitvoeringstechnieken
second opinions en value engineering
constructieve controle op de bouwlocatie
constructief bouwtoezicht
schade-expertise, schade onderzoek, opnames en arbitragezaken

 risicobeheersing
Building Information Model (BIM)
integraal samenwerken in bouwteams

alue 
Lochemseweg 33 7244 RR Barchem (Gemeente Lochem) 0573 - 21 50 30 info@qbuz.eu

Jong, dynamisch en ervaren 
in bouwconstructies

De nieuwbouw voldoet aan de vereisten van BENG.
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Samenwerken is 
cruciaal, ook bij het 
bouw- en woonrijp 

maken 
Van Wijk Aannemersbedrijf Nieuwegein BV was bij 

de bouw van het nieuwe pand voor Bouwcenter 

RAB verantwoordelijk voor het bouwrijp maken van 

het terrein. 

Ter voorbereiding daarop zette de eigen 

engineeringsafdeling aangeleverde 2D-tekeningen 

om in 3D-tekeningen, compleet met hoogtes en 

dieptes. Zo werd het grondwerk en alles wat daarbij 

komt kijken gevisualiseerd om het perfect te 

kunnen uitvoeren. De werkzaamheden bestonden 

uit het ontgraven van de grond en het aanbrengen 

van puin en zand. Daarbij werd samengewerkt met 

andere partijen, zoals Theo Pauw Groep, die ruim 

7.000 m3 puin aanleverde.

Was Van Wijk Nieuwegein dus als een van de 

eersten aanwezig op het bouwterrein, zij zullen het 

ook als een van de laatsten verlaten. Na het 

gereedkomen van het pand moeten nog 

bestratings- en asfalteringswerkzaamheden 

uitgevoerd worden. Die gaat Van Wijk aanpakken in 

samenwerking met De Rooij Wegenbouw. 

Samen met zusterbedrijf Van Wijk Groenvoorziening 

zijn bomen geplant en zullen aankomend plantsei-

zoen planten geplaatst worden. Volgens directeur 

Michel Hoeke van Van Wijk toont dit project maar 

weer eens aan hoe belangrijk samenwerken is. “Een 

bouwproject realiseer je nooit alleen, ook het bouw- 

en woonrijp maken niet. We prijzen ons gelukkig 

dat we goede partners hebben om die samenwer-

king handen en voeten te geven.”

Letterlijk en figuurlijk

BERGEN WERK

De mensen bij Van Wijk zijn allemaal experts in grond-, 
weg- of waterbouw. Maar ook in betonconstructies, 

groen(recycling) en bronbemaling. Met ons eigen 
materieel en eigen mensen zijn we in staat om letterlijk 
en figuurlijk bergen werk te verzetten. Op onze website 
vanwijknieuwegein.nl vertellen we je er graag meer 

over. Dus neem gerust eens een kijkje!
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Ronde 
sandwichpanelen  

Metal Bouwkonsort BV is een landelijk opererend 

bedrijf in dak- en gevelbeplating. Met onder meer 

een eigen zetterij en eigen monteurs is het bedrijf 

al meer dan 40 jaar actief, waarmee het in 

Nederland een van de oudste is in deze branche. 

Voor het nieuwe pand van Bouwcenter RAB in De 

Meern leverde en monteerde Metal Bouwkonsort 

stalen dakbeplating, lichtstraten en geïsoleerde 

sandwich gevelpanelen. 

Een speciaal product
Vooral die laatste waren uitzonderlijk volgens 

directeur Johan Verkleij. “Het pand heeft ronde 

hoeken, dus moesten er ook ronde 

sandwichpanelen komen. Een speciaal product, dat 

we zelf uitgewerkt hebben.” Uitgangspunt bij de 

bouw was om de daken en gevels snel wind- en 

waterdicht te maken. Verkleij: “Door dit project in 

een bouwteam uit te voeren, konden we de juiste 

materiaalkeuze bepalen, een unieke oplossing 

realiseren voor de afgeronde hoeken en bovendien 

de gewenste bouwsnelheid behalen.”
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Ook een bouwshop maakt onderdeel uit van de nieuwbouw.
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Snelle montage en 
maximaal daglicht 

met modulaire 
lichtstraten 

BouwCenter RAB is onder meer dealer van de 

producten van VELUX Commercial, de divisie van 

VELUX die zich richt op daglicht- en 

ventilatieoplossingen voor de utiliteits- en 

industriebouw. Hoe mooi is het dan dat 

potentiële klanten die oplossingen in de praktijk 

kunnen bekijken. Bij Bouwcenter RAB in De Meern 

kan dat. VELUX Commercial leverde en monteerde 

er twee glazen lichtstraten van het modulaire 

systeem, een zadeldak en een sheddak.

“Het VELUX Modulaire systeem is ons meest 

hoogwaardige systeem”, zegt Nando van Kapel, field 

sales manager bij VELUX Commercial. “Het bestaat 

uit modules die kant-en-klaar op de bouw aanko-

men en daar alleen nog maar in elkaar gehaakt 

en bevestigd hoeven te worden. Het dak is dus in 

één keer wind- en waterdicht. De profielen zijn niet 

van het gebruikelijke staal of aluminium, maar van 

composiet, dat bijdraagt aan de isolatiewaarde en 

bovendien esthetisch fraai oogt.”

Essentieel voor een goede en snelle montage is 

wel, dat de dakopstand correct uitgevoerd is. VELUX 

Commercial levert daarvoor BIM-modules van hun 

producten aan hun opdrachtgevers. Van Kapel: “Dit 

project verliep soepel en snel. De samenwerking 

met aannemer Kwakkenbos was prima, zodat we 

snel en probleemloos hebben kunnen monteren.”

Bekijk het nieuwe donwload center van VELUX 

Commercial:

Bestaande
 koepel 

demonteren

1. 

  Glasraam 
monteren op 

opstand

2. 

Bestaande 
koepel 

monteren op 
glasraam

3. 

Renoveren & Energie  
besparen met BIK glasraam!

Wij zijn VELUX Commercial
uw partner voor daglicht- en ventilatieoplossingen

Prijslijst daglichtproducten

Lichtkoepel

Glasraam

Opstand R016

Hoe werkt het

In het pand zijn voorzieningen voor het laden 
van elektrische heftrucks en vrachtwagens.
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De Meern • Bouwcenter RAB

Overheaddeuren
Roldeuren
Schuifdeuren
Branddeuren
Dockequipment
Snelroldeuren

Levering, montage
en service 

Voor elk pand de juiste      
bedrijfsdeur

Techniek is de basis, kwaliteit het resultaat
Matex.nl • De Meern • 030 227 1111 • info@matex.nl

Overheaddeuren
Roldeuren
Schuifdeuren
Branddeuren
Dockequipment
Snelroldeuren

Compleet scala 
aan industriële 

toegangstechniek 
Voor het nieuwe pand van Bouwcenter RAB in De 

Meern was een grote verscheidenheid aan 

industriële toegangstechniek vereist. Bijna alle 

facetten van dit vakgebied komen in het project 

samen. 

Klanten moeten zelfstandig de drive through in en 

uit kunnen rijden, maar dat moet wel gecontroleerd 

gebeuren. Het openen en sluiten van de industriële 

deuren moet snel gebeuren, om zo min mogelijk 

warmte te verliezen. Verder zijn er brandwerende 

schermen en deuren geplaatst en er moest 

optimaal gebruik gemaakt kunnen worden van de 

hoogte van het gebouw.

Oplossingen op maat
Business development manager Paul Kwakkenbos 

van Matex Deuren BV vindt het niet vreemd dat de 

opdrachtgever bij zijn werkgever terecht kwam. “Wij 

leveren het gehele scala op het gebied van

 industriële toegangstechniek. Als het nodig is, 

bedenken we samen met de opdrachtgever 

oplossingen op maat en produceren we die ook in 

onze eigen productieruimte in De Meern. We 

leveren en monteren de deuren niet alleen, we 

verzorgen ook de bijbehorende service- en 

onderhoudsdiensten.”

“Bij Bouwcenter RAB ging het om geïsoleerde 

sectionaaldeuren, brandrolschermen en 

brandwerende overheaddeuren op diverse 

verdiepingen, dag-nacht voorzieningen in de vorm 

van gecombineerde sectionaal- en snelroldeuren en 

een zeer brede snelle vouwdeur als scheiding 

tussen het magazijn en de logistiek.”

In het magazijn zijn stellingen geplaatst.
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Bouwcenter RAB • De Meern

Tegelwerk op rolletjes  
Tegelzettersbedrijf Gebroeders Van Griensven 

uit Vlijmen verzorgde in opdracht van aannemer 

Kwakkenbos het tegelwerk voor het nieuwe 

onderkomen van Bouwcenter RAB in De Meern. 

In totaal ging het om 200 m² wand- en 120 m² 

vloertegelwerk voor de sanitaire ruimtes en de 

keuken van het pand. Mede-eigenaar Tommy van 

Griensven is zeer te spreken over de 

samenwerking met Kwakkenbos.  

“Het is een prettige opdrachtgever, die helder en 

heel open communiceert. Zo weet je wat je aan 

elkaar hebt. Niet voor niets doen we wel vaker 

opdrachten voor hen.” Als tegelzetter kom je bij 

een project pas laat in actie. Zeker in deze tijd 

met onzekerheid over leveringen en plotselinge 

prijsstijgingen kan de planning weleens in 

het geding komen. 

Flexibiliteit
Van Griensven: “Dan wordt er flexibiliteit gevraagd, 

iets wat wij goed begrijpen en waar we ook goed 

op in kunnen spelen. Gelukkig verliep bij dit 

project alles op rolletjes.”

Gebroeders van Griensven v.o.f
Tegelzettersbedrijf

De roverestraat 11 | 5251 RN Vlijmen | 0637556845
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De Meern • Bouwcenter RAB

Opdrachtgever
RAB Onroerend goed BV, Oudeschild

Architect
Palazzo architecten, Duiven

Constructeur
Qbuz adviesbureau bouwconstructie BV, 
Barchem

Hoofdaannemer
Kwakkenbos BV, Harmelen

E- en W-installaties
Brian Franken Technieken BV, Nunspeet

Bouwrijp maken en bestrating
Van Wijk Nieuwegein BV, Nieuwegein

Industriële deuren
Matex Deuren BV, De Meern

Dak- en gevelbeplating
Metal Bouwkonsort BV, Lopik

Tegelwerk
Tegelzettersbedrijf Gebr. van Griensven, 
Vlijmen

Lichtstraat (Vario-Norm)
VELUX Commercial, De Meern

Staalconstructie
Makon Staalbouw BV, Kamerik

Bouwprogramma
Nieuwbouw bouwmarkt met winkelruimte, 
showroom, kantoor & magazijn

Nijverheidsweg 19 • Kamerik • T 0348-402324

Uw betrouwbare dienstverlener voor de bouw! 
Ontwerpt, produceert, levert en monteert  
staalconstructies voor woningbouw, utiliteitsbouw 
en agrarische sector.

www.makon-bv.nl
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Advertorial Hublift • Veghel
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Veghel • Advertorial Hublift

Klantwens is leidend 
bij ontwerp specifieke 

liftoplossingen    
Hublift uit Veghel wordt steeds vaker in het 

ontwerpstadium van de architect al betrokken om 

de mogelijkheden van de diverse personen-, 

goederen- en autoliften in het ontwerp van een 

nieuw bedrijfsgebouw te integreren. 

“Zo kun je onder meer de schachtafmetingen en de 

putdieptes direct meenemen in het ontwerp”, zegt 

Mike Huberts. “Wij leveren relatief veel 

goederenliften, onder meer voor distributiecentra en 

magazijnen. Soms ook hybride goederenliften: dan 

is het wettelijk toegestaan een persoon mee te laten 

gaan met de goederen. Veiligheid en kwaliteit zijn 

essentieel voor ons, evenals de betrouwbaarheid en 

het serviceniveau.”

“Bedrijfszekerheid staat bovenaan de liften die we 

leveren en installeren. Ze worden daarom bewust in 

Europa gefabriceerd. Wij verzorgen in overleg met 

de architect de specificaties op basis van de klant-

wensen, waarna de fabriek de lift op maat maakt. Zo 

kom je tot de beste oplossing voor de klant.”

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

  

De specialist in goederen- 
auto- en personenliften
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Trivium College • Amersfoort

Nieuwe toepassingen bij bouw     

Circulair ClickBrick bouwsysteem voor de gevels

Trivium College     
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Tekst: Daphne Doemges
Foto’s: Bouwcombinatie Kreunen KlompsIB

Duurzaamheid 
vormde een belangrijk 
uitgangspunt bij het 
ontwerp.
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Begin vorig jaar gingen de werkzaamheden aan het Trivium College te Amersfoort van start voor het deskundige 
team van Bouwcombinatie Kreunen Klomps vof. Projectleider René Ticheler licht toe wat dit project, waarvan fase 
1 zich inmiddels in de afbouwfase bevindt, bijzonder maakt.

Trivium College • Amersfoort

Tijdens de bouw was de school gewoon in bedrijf in het naastgelegen noodgebouw.
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Amersfoort • Trivium College

“We hebben wel vaker een school gebouwd, maar bij dit 
project zijn wel nieuwe toepassingen gebruikt. Denk aan 
het circulaire ClickBrick bouwsysteem voor de gevels. Ik 
had natuurlijk wel van dit systeem gehoord, maar het is 
nog nooit verwerkt bij ons op de bouwplaats. Nu heb ik 
gezien dat het een prachtig systeem is, dat ook nog eens 
duurzaam is”, begint Ticheler.

Pv-panelen
Duurzaamheid was sowieso een aandachtspunt bij dit 
werk. “Het schoolbestuur hecht waarde aan het 
beheersen van de (energie)kosten: niet alleen nu, maar 
ook in de toekomst. In het bouwplan waren vijftig 
pv-panelen opgenomen, maar later koos de school ervoor 
nóg meer pv-panelen te plaatsen.” Een mooie meevaller is 
volgens Ticheler verder dat alle nuts-aansluitingen tijdig 
zijn aangesloten. “Het kan tegenwoordig wel anderhalf 
jaar duren voordat nutsaansluitingen zijn gerealiseerd. De 
ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed was bij dit 
project mooi op tijd met de aanvraag!”

No-nonsens
Voor dit project verzorgde Bouwcombinatie Kreunen 
Klomps vof als aannemer het totale plaatje. “Zo leveren 
we de school compleet op tot en met de vloerafwerking 
en het interieur.” De samenwerking met het bouwteam is 
volgens Ticheler goed. “We maken veel gebruik van vaste 
onderaannemers en leveranciers. Omdat je elkaar kent, 
weet je wat je aan elkaar hebt. Als er problemen zijn, 
lossen we ze met elkaar op.” Deze werkwijze is 
kenmerkend voor het bedrijf uit de Achterhoek, stelt de 
projectleider. “We zijn een echt no-nonsense bedrijf. 
Tevreden klanten zijn voor ons het belangrijkste. 
Natuurlijk voeren we dit werk uit in opdracht van de 
projectontwikkelaar, maar indirect is de school onze klant. 
We willen het ook richting hen in goede harmonie en naar 
tevredenheid doen.”

Twee fases
Het project is in twee fases verdeeld. “Tijdens de bouw 
was de school gewoon in bedrijf, en werd er gewerkt en 
geleerd in een noodgebouw. In fase twee gaat dat 
noodgebouw weg en bouwen we op die plek een 
betonnen tribunetrap, die uitkijkt over het kunst-
grasveld dat aan de achterzijde van de school komt. Ook 
de terreininrichting zal in deze fase worden uitgevoerd.” 
De tweede fase zal rond eind mei van start gaan, vertelt 
Ticheler. “Onze doelstelling is om de werkzaamheden 
voor de bouwvak af te ronden, zodat de school vanaf het 
nieuwe schooljaar gebruik kan maken van alle beoogde 
faciliteiten.”

Nieuwbouw 
Verbouw en onderhoud 
Utiliteitswerken 

BOUWEN IS HET MOOISTE WAT ER IS  

Bouwcombinatie Kreunen Klomps vof 
Hanzeweg 11-13            7241 CR Lochem 
Postbus 98                    7240 AB Lochem 
T 0573-222655               E info@kreunenbouw.nl 
 

In het bouwplan waren oorspronkelijk vijftig 
pv-panelen opgenomen maar dat worden er 
uiteindelijk meer.
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Trivium College • Amersfoort

Maatwerkoplossing 
voor nieuwe gevel 
Trivium College   

Het is zeker niet de eerste keer dat het vakkundige 

team van Gevel Design Beek een maatwerkoplos-

sing voor een schoolgebouw ontwerpt, produceert 

én monteert. Zo ook voor het Trivium College te 

Amersfoort. Directeur van Gevel Design Beek, Ton 

ten Brincke, licht dit project toe.

“De werkzaamheden behelzen onder andere de 

puien in de kozijnprofielen en de grote puien in 

vliesgevelprofielen. Daarnaast zijn we ook verant-

woordelijk voor de lichtstraten met automatische 

dakramen. Dit alles voeren we volledig in eigen 

beheer uit”, vat Ten Brincke samen.

Gevel Design Beek heeft het VMRG Keurmerk. 

“Onze meerwaarde is dat we een breed pakket aan 

producten en diensten kunnen leveren, waarvoor 

we ook gecertificeerd zijn. Zo zijn we 

gecertificeerd op het gebied van brandwerende 

puien en vluchtdeuren, die ook in dit werk zijn 

toegepast. Verder geven we graag vooraf gedegen 

advies om samen met de klant tot een maatwerk-

oplossing te komen.”

BEZOEKADRES
  MATJESKOLK 16  
7037 DZ   BEEK 
(GEM. MONTFERLAND)

TELEFOON
  (0316) 532320

E-MAIL
  INFO@GDB-BV.NL 

INTERNET
  WWW.GEVEL-DESIGN-BEEK.NL

          KOZIJNEN      RAMEN      DEUREN  
                VLIESGEVELS     SERRES

ELSKI BV

SPECIALIST IN VERLIJMEN GEVELSTENEN EN 
AANBRENGEN VAN CLICKBRICK GEVELSYSTEEM

KIJK OP: WWW.ELSKI.NL

Circulaire bakstenen 
voor Trivium College   
De gevels van het Trivium College te Amersfoort 

scoren dankzij de circulaire bakstenen hoog op 

duurzaamheid. De specialisten van Elski uit 

Doetinchem verwerken het circulair ClickBrick 

bouwsysteem van Wienerberger voor het 

droogstapelen van bakstenen. Eigenaren Theo en 

Jos Elshof leggen uit hoe het werkt.

Het is niet het eerste project waar het team van 

Elski deze zogeheten ClickBrick toepast. “Als 

gevel-verwerkend bedrijf zijn we specialist in het 

verlijmen van gevelstenen én het aanbrengen van 

de ClickBrick. Deze bakstenen kennen geen 

onderling dikteverschil en worden zonder specie 

gestapeld, net als legoblokjes. Dankzij een groef 

aan de onder- en bovenzijde en rvs clipjes, 

worden de stenen aan elkaar verbonden. Ook is 

het buitenwerk verankerd aan de binnenzijde”, 

aldus Elshof. 

De keramische gevelstenen hebben een 

levensduur van wel honderd jaar. “Omdat dit 

product koud gestapeld wordt, kun je de stenen 

ook weer zo van elkaar af klikken. Dat maakt ze 

volledig herbruikbaar.”
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Amersfoort • Trivium College

Constructies - Trappen - Hekwerken

Opdrachtgever
Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bouwmanagement
Zenzo Maatschappelijk Vastgoed VOF, Houten 
& Veghel

Architect
Ector Hoogstad Architecten BV, Rotterdam

Constructeur
SWINN, Gouda

Adviseur
M3V adviespartners, Amsterdam & Arnhem

Hoofdaannemer
Kreunen Bouw BV, Lochem

Hoofdaannemer
Klomps Bouwbedrijf BV, Dinxperlo

Installateur
Bectro Installatietechniek BV, Amersfoort

Puien & lichtstraten
Gevel Design Beek BV, Beek

Gevel
Elski BV, Doetinchem

Staalconstructie
Nijborg Staal BV, Renswoude

Bouwprogramma
Bouwen school t.b.v. VMBO Trivium College 
voor 320 leerlingen met gymzaal

Bouwperiode
Mei 2022 – februari 2023

Bruto vloeroppervlakte
4.550 m²
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Thema Parkeren

Bij een parkeergarage heb je al snel het beeld voor ogen van een 
saai, betonnen bouwwerk dat puur bedoeld is om auto’s te 
parkeren. Functioneel maar verder zeker niets bijzonders. Dat dit 
beeld al lang niet meer klopt, bewijzen de projecten die in onze 
parkeerspecial aan de orde komen.

Ook het bouwen van parkeervoorzieningen is namelijk onderhevig 
aan allerlei ontwikkelingen, onder meer onder invloed van het 
toenemend ruimtegebrek in ons dichtbevolkte en dichtbebouwde 
land én het streven naar duurzaamheid. Demontabele 
parkeergarages zorgen bijvoorbeeld voor de benodigde flexibiliteit 
omdat ze relatief eenvoudig uit te breiden, te verplaatsen en/of te 
verwijderen zijn. De circulaire parkeervoorziening die De Vries en 
Verburg heeft gebouwd in Stolwijk is hiervan een perfect 
voorbeeld.

GOLDBECK Nederland B.V. hanteert bij de nieuwe parkeergarage 
op het Bio Science Park bij Universiteit Leiden een superefficiënt 
gebouwprincipe, dat het mogelijk maakt in rap tempo een 
parkeergarage neer te zetten. Die is ook nog eens duurzaam 
omdat er o.a. gebruik wordt gemaakt van duurzame 
gebouwelementen. En ze bewijzen dat een parkeergarage niet per 
definitie lelijk is maar juist in architectonisch opzicht een 
meerwaarde kan opleveren voor de omgeving.

Multifunctionaliteit lijkt verder het toverwoord als het gaat om de 
toekomstige ontwikkeling van parkeervoorzieningen. Zeker in 
stedelijke gebieden worden steeds vaker zogenaamde 
mobiliteitshubs gerealiseerd, zoals Fluor in Haarlem. Hier kun je 
veel meer dan alleen je auto parkeren en/of opladen (als je een 
elektrische auto hebt…). Omdat de hubs meestal gevestigd zijn op 
een strategische locatie, lenen ze zich uitstekend voor 
allerlei andere functies, zoals een afhaalpunt voor pakketjes en 
een coffee-to-go in de vorm van een kleine kiosk.

Kortom: Lees onze parkeerspecial en verbaas je over wat er 
allemaal mogelijk is!
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Parkeervoorziening De Vries en Verburg • Stolwijk

In het ontwerp is 
gestreefd naar een 
zo hoog mogelijke 
losmaakbaarheid.

‘Als we het doen, doen we het goed’   
De Vries en Verburg geeft goede voorbeeld
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Tekst: Astrid Berkhout 
Foto’s: De Vries en Verburg BouwIB
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“Het gaat niet alleen om een parkeervoor-
ziening, het is tevens een overdekte 
stalling voor ons materieel”, vertelt 
duurzaamheidsmanager Timo Stuij. 
“Onder de parkeergarage is ruimte om het 
materieel droog weg te zetten.” Kolpa 
Architecten is verantwoordelijk voor 
het ontwerp van de parkeervoorziening. 
Demontabiliteit oftewel losmaakbaarheid 
- een belangrijke randvoorwaarde voor 

Aannemer De Vries en Verburg is al langer bezig met uitbreidingsplannen 
voor de eigen huisvesting in Stolwijk. Bij die plannen hoort ook een 
uitbreiding in het aantal parkeerplaatsen. Vooruitlopend daarop heeft 
de ambitieuze onderneming dan ook alvast op eigen terrein een 
parkeervoorziening gerealiseerd. Onder het mom van ‘als we het doen, 
doen we het goed’ is duurzaamheid het uitgangspunt geweest bij het 
ontwerp. Dit heeft geresulteerd in een prachtige circulaire en demontabele 
parkeervoorziening met 64 parkeerplaatsen die in eerste instantie bedoeld 
zijn voor de medewerkers.

Onder de parkeergarage is ruimte om 
het materieel droog weg te zetten.

Parkeervoorziening De Vries en Verburg • Stolwijk

hergebruik van materialen - speelt daarin 
een essentiële rol. “Een parkeer-voorzie-
ning leent zich hier optimaal voor omdat 
het daarbij gaat om vaste stramienen, 
de afmetingen van parkeerplaatsen zijn 
bijvoorbeeld altijd hetzelfde.”

Losmaakbaarheidsindex
“We hebben een zo hoog mogelijke 
losmaakbaarheid nagestreefd in het 

ontwerp en achteraf de losmaakbaar-
heidsindex bepaald. Dit is een meet-
methodiek waarmee je een totaalindruk 
krijgt van de losmaakbaarheid van een 
gebouw (of een ontwerp), uitgedrukt in 
een percentage. De parkeervoorziening in 
zijn geheel kwam uit op 71%. Dat lijkt in 
eerste instantie niet zo hoog, maar er is 
altijd een aantal bouwelementen dat 
simpelweg heel lastig te demonteren is. 
Denk aan de funderingspalen en de 
betonnen fundering. Als je bedenkt dat 
BREEAM een percentage van 60% en meer 
als uitzonderlijk bestempelt, dan hebben 
we het heel goed gedaan.”

Circulair op alle mogelijke manieren
Wat maakt dit een circulaire parkeer-
voorziening? “Een staalconstructie ge-
maakt van circulair staal van Circulairstaal 
vormt de basis, deze is eenvoudig te 
demonteren. Hetzelfde geldt voor de 
betonnen TT-vloeren van Holcon. We 
hebben tevens kritisch gekeken naar de 
verbindingen. Storten, vastkitten of lijmen 
is het gemakkelijkste, maar vanuit het 
oogpunt van losmaakbaarheid moesten 
we zoveel mogelijk andere oplossingen 
zoeken. De gevel is bovendien bewust heel 
open en bescheiden gehouden in de vorm 
van houten gevelschermen. Deze zijn 
vervaardigd van hout afkomstig van 
sloopprojecten. Bnext.nl leverde het hout. 
Daarna hebben medewerkers van 50|50 
Worksupport, het werkbureau van het 
Leger des Heils - allemaal mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt - er prefab 
panelen van gemaakt. Die hebben wij 
vervolgens zelf gemonteerd.”

Aandacht voor fauna
Ook aan de aanwezige fauna wordt 
gedacht. “Het gebouw bevindt zich vlakbij 
het water, een fourageerzone van vogels 
en vleermuizen. Samen met de lokale 
natuurwerkgroep gaan we kijken welke 
voorzieningen we eventueel nog kunnen 
creëren voor hen, voor zover dat zinvol 
is. Al met al hebben we veel geleerd van 
dit project. We zijn ervan overtuigd dat 
losmaakbaarheid een steeds belangrijker 
thema gaat worden in de toekomst.” 
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Stolwijk • Parkeervoorziening De Vries en Verburg

www.devriesverburg.nl

BOUWEN OP KARAKTER

ONTWIKKELEN

BOUWEN

SERVICE EN ONDERHOUD

De 64 parkeerplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld voor de medewerkers.
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Parkeervoorziening De Vries en Verburg • Stolwijk

De houten gevelschermen zijn vervaardigd van hout afkomstig van sloopprojecten.
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Houtproducten met een verhaal 

Het Leger des Heils verleent op verschillende manieren hulp aan mensen die moeite hebben om 

volwaardig mee te draaien in onze samenleving, zoals daklozen en mensen met psychische klachten en 

verslaving. In totaal zijn er circa 300 opvanglocaties verspreid over het land. Onder de noemer 50|50 

workcenter doet de organisatie haar best om mensen te activeren en re-integreren. Voor de nieuwe 

parkeervoorziening van De Vries en Verburg vervaardigden deelnemers van de houtwerkplaats in 

Enschede de prefab houten panelen die dienst doen als gevelbekleding.

“We proberen mensen te activeren en te stimuleren hun talenten in te zetten”, vertelt Robbert Deurloo 

van 50|50 Worksupport. “Om dat te bewerkstelligen bieden we op 32 locaties leer-werkplekken aan. Er 

zijn o.a. leer-werkplekken in de horeca, groenvoorziening, schoonmaak, logistiek, techniek en houtwerk. 

Meestal zijn deelnemers niet in staat om meteen bij een bedrijf aan de slag te gaan. Ze moeten eerst 

een arbeidsritme aanleren, zorgen dat ze schoon en verzorgd zijn, leren samenwerken met collega’s en 

dergelijke. Dat doen we bij onze workcenters.”

Verzilveren van kansen
De houtwerkplaats in Enschede is een voorbeeld van zo’n workcenter. “Als mensen bij ons 

binnenkomen, wordt eerst gekeken wat iemand al dan niet aankan”, aldus werkbegeleider Herman 

Dekker, zelf oorspronkelijk afkomstig uit de bouwwereld. “Het is bijvoorbeeld mogelijk om eerst met 

inpakwerkzaamheden te beginnen of slechts een dagdeel per week. Dat bouwen we dan langzaam op. 

Mensen van alle leeftijden komen hier binnen. Van een jonge jongen die jaren werkloos thuis heeft 

gezeten tot een ondernemer die door persoonlijke omstandigheden alles is kwijtgeraakt. Er wordt altijd 

gesproken over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maar ik spreek liever over mensen met 

een kans. Die kans zouden ze in de ‘normale wereld’ niet krijgen maar bij ons wel.” Deurloo vult aan: 

“Realiseer je dat jij en ik dat ook kunnen zijn. Je hoeft maar een paar afslagen te missen – bijvoorbeeld 

doordat je depressief wordt of je baan kwijtraakt – en je kunt de weg kwijtraken.”

Echte klanten
De houtwerkplaats maakt producten voor echte klanten, zoals de winkelinrichting van Dille en Kamille. 

Ze hebben ook al eerder opdrachten uitgevoerd voor De Vries en Verburg. De aannemer wist hen nu 

weer te vinden. Dekker: “Op basis van de tekeningen met de afmetingen zijn we aan het werk gegaan. 

Acht tot tien deelnemers zijn er drie maanden mee bezig geweest, ieder op zijn eigen niveau. En dan is 

het mooi om later het eindresultaat te zien en te beseffen dat je daar een bijdrage aan hebt geleverd. 

Dat doet iets met je zelfvertrouwen en dat is natuurlijk waar we het uiteindelijk voor doen.”

Stolwijk • Parkeervoorziening De Vries en Verburg

‘We proberen mensen te stimuleren hun talenten in te zetten’
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Parkeervoorziening De Vries en Verburg • Stolwijk

Cirkels sluiten door 
samenwerking

Kelvinstraat 4 | 3846 BV Harderwijk

Innovatie, circulariteit en 
maatschappelijke impact 
zijn onderwerpen waar veel 
over wordt gesproken. Bij 
Bnext.nl Projecten werken 
wij liever aan concrete 
projecten en oplossingen. 

Op onze circulaire hubs 
herbestemmen en 
bewerken we materialen 
die vrijkomen bij de 
ontmanteling van 
gebouwen.

‘Van reststroom uit 
sloop naar circulair 

en hoogwaardig 
bouwmateriaal’  

Hoe kun je de reststromen die vrijkomen bij bouw 

en sloop zo hoogwaardig mogelijk weer inzetten en 

verwerken tot nieuwe bouwmaterialen en 

grondstoffen? Dat is precies de uitdaging waar 

tegenwoordig menig aannemer voor staat en waar 

Bnext.nl, ooit begonnen als sloopbedrijf, zich de 

afgelopen jaren vol op heeft gericht. Voor de 

nieuwe parkeergarage van De Vries en Verburg 

leverde Bnext.nl ruim 800 m² houten 

gevelbekleding, gemaakt van hout afkomstig uit 

hun sloopprojecten.

Duurzaamheid heeft naast een fysieke ook een 

sociale component in de visie van Bnext.nl. “We 

hebben een circulaire hub waar jongeren met een 

afstand tot de arbeidsmarkt reststromen omtoveren 

tot nieuwe bouwmaterialen die geschikt zijn voor 

hergebruik”, vertelt commercieel directeur Axel 

Hendriks. “Na een jaar komen de meesten bij ons in 

vaste dienst. We hebben overigens ook 

gespecialiseerde demontageteams.”

Zichtbaarheid
In dit geval heeft Bnext.nl planken gemaakt van 

het hout uit diverse sloopprojecten, vervolgens 

heeft 50|50 Worksupport (het werkbedrijf van het 

Leger des Heils), er panelen van vervaardigd. “Dit 

maatwerkproject is voor ons geen dagelijkse kost, 

maar voor De Vries en Verburg maken we graag een 

uitzondering. Het is echt een tof project omdat het 

gebruik van restmaterialen wordt verbonden met 

een stuk sociale impact. Het laat bovendien zien 

wat er op dit gebied allemaal mogelijk is.”

Er wordt nog onderzocht welke voorzieningen er 
kunnen worden gecreëerd voor vogels en vleermuizen.
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Stolwijk • Parkeervoorziening De Vries en Verburg

Circulaire 
staalconstructie voor 
De Vries en Verburg 

Twee jaar geleden zag Circulairstaal® het 

levenslicht. Het jonge bedrijf zit vol duurzame 

ambities. “Ons moederbedrijf Brink Staalbouw, een 

van de grootste staalbouwers van Nederland, wilde 

haar verantwoordelijkheid nemen en van 

duurzaamheid een hoofdzaak in plaats van een 

bijzaak maken”, vertelt Aniek Averesch. Voor de 

nieuwe parkeergarage van De Vries en Verburg 

engineerden, produceerden en leverden zij de 

circulaire staalconstructie, bestaande uit circa 75 

ton staal, evenals de roostervloeren.

Innovatieve installaties
“In dit geval hebben we CO2-arm staal van XCarb™ 

toegepast”, vervolgt Averesch. “Bij al onze 

constructies gebruiken we verder zo veel mogelijk 

circulaire connectors in plaats van lasverbindingen. 

Design for Disassembly dus. Stel dat De Vries en 

Verburg over twintig jaar toch andere plannen heeft 

met de parkeervoorziening, dan is de 

staalconstructie eenvoudig te demonteren en te 

hergebruiken. Bovendien is er sprake van een 

terugkoopgarantie, we hebben nu al afgesproken 

wat de restwaarde in de toekomst zal zijn.”

Kiezen door partners
“Bij dit project zit de meerwaarde voor ons niet 

alleen in de duurzaamheid, maar ook in de manier 

waarop De Vries en Verburg het project is 

aangevlogen. Ze hebben bij de keuze van 

leveranciers bewust gekozen voor hun eigen 

bouwpartners en wilden een mooi referentieproject 

neerzetten. Dat is zeker gelukt. We zijn blij dat we 

daar een bijdrage aan hebben mogen leveren.”

www.circulairstaal.nl

Lage CO2 uitstoot

Design for Disassembly

Terugkoopgarantie€€
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Kenmerkend is 
de bijzondere 
gevelafwerking.
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Foto’s: GOLDBECK Nederland BVIB

Uitvoering in twee fases

Parkeren bij Universiteit    
Leiden in een groene oase 
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GOLDBECK is gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en realiseren van toekomst-
gerichte vastgoedprojecten door heel 
Europa. “Dat is heel breed en varieert 
van turn-key bouwen van woningen tot 
het volledig gebruiksklaar opleveren van 

Auto’s, natuur en milieu, het is vaak een controversiële combinatie. 
De nieuwe parkeergarage die GOLDBECK Nederland B.V. op het Bio 
Science Park bij Universiteit Leiden realiseert, bewijst het tegendeel. “De 
focus ligt op reductie van grondstoffen, gecombineerd met duurzame 
gebouwelementen. Een schoolvoorbeeld van een superefficiënt 
gebouwprincipe in combinatie met hoogwaardige architectuur en 
duurzaamheid.” vertelt commercieel manager Jeroen Tilleman.

‘Het modulair bouwen van deze parkeergarage is een 

van de voorbeelden van hoe wij projecten benaderen’

Parkeergarage Universiteit • Leiden

bedrijfshuisvesting zoals warehouses en 
kantoren”, aldus Tilleman. GOLDBECK 
heeft voor de Benelux haar hoofdkantoor 
in Arnhem. Voor de Nederlandse markt ligt 
op dit moment de focus op de realisatie 
van bedrijfshuisvesting en bovengrondse 

parkeeroplossingen. “In onze eigen 
GOLDBECK-fabrieken worden de 
toegepaste prefab betonnen en stalen 
bouwelementen vervaardigd. Productie, 
engineering en realisatie hebben wij dus 
volledig in eigen hand. Dat is natuurlijk 
ook bij de planning en uitvoering een groot 
voordeel. Het modulair bouwen van zo’n 
moderne parkeergarage als hier bij de 
Universiteit Leiden is één van de 
voorbeelden van hoe wij projecten 
benaderen: rekening houdend met de 
wensen en eisen van onze opdrachtgever 
én de sociaalmaatschappelijke 
verantwoording die wij als bouwer hebben. 
Denk hierbij aan de klimaatdoelstellingen, 

Kenmerkend is de bijzondere gevelafwerking.
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Leiden • Parkeergarage Universiteit

maar ook aan gebruiksvriendelijkheid en 
veiligheid.”

Gefaseerde ontwikkeling
Projectleider Guus Groenen legt aan de 
hand van een aantal mooie artist 
impressions uit hoe de moderne en 
duurzame parkeervoorziening er uit komt 
te zien. “Het is een project dat we in twee 
fases uitvoeren. Het gaat om een 
parkeergarage van zes parkeerlagen. Het 
vloeroppervlak bedraagt in totaal 12.000 
m². “We zijn nu bezig met fase 1. Deze fase 
voorziet in totaal 439 parkeerplaatsen. 
Tevens wordt er een omvangrijke 
inpandige fietsenstalling gerealiseerd. Het 
geheel is ruim van opzet, wat resulteert in 
een comfortabele parkeervloer. De 
transparantie is ook doorgevoerd in de 
trappenhuizen, door transparante open 
hoeken en glazen vliesgevels. Binnen een 
periode van vijf jaar wordt fase 2 
uitgevoerd. Daarbij wordt er door ons een 
vleugel aangebouwd met nog eens 229 

parkeerplaatsen. Fase 1 wordt in mei dit 
jaar opgeleverd. De huidige uitvoering 
loopt als een trein”, aldus Groenen.

Bijzondere ‘natuurlijke’ elementen
Het meest in het oog springende element 
is volgens de projectleider de gevel-
afwerking. “Dat zijn aluminium 
lamellen die op de zijkanten zijn voorzien 
van fragmenten die met elkaar vanuit 
verschillende invalshoeken mooie 
Hollandse landschappen vormen. Dat 
bijzondere effect wordt nog eens extra 
versterkt door het onderste deel van de 
gevels, bestaande uit gerecycled 
baksteenpuin, opgesloten in de korven. 
Deze korven met open structuur vormen 
straks een prima plaats waar insecten zich 
kunnen nestelen. Architect Gerrit-Jan van 
Rijswijk van VVHK tekende voor het 
bijzondere ontwerp. Centraal op het dak 
van de parking komen 286 zonnepanelen. 
Die moeten de groene stroom gaan 
leveren voor de circa 100 oplaadpunten 

voor elektrische auto’s die bij de afronding 
van fase 2 beschikbaar zullen zijn. De 
buitencontouren van het dakvlak zijn 
voorzien van tuinstroken die moeten gaan 
zorgen voor een grote biodiversiteit.” 
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revolutionair RAIL bekistingssysteem
snel (LEAN)
milieuvriendelijk
duurzaam

IIn 1987 startte Henk en Ria van Overdijk in Den Bosch een bedrijf gespecialiseerd in het
maken van funderingen voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Thans heeft de oprichter-
eigenaar zijn zoon Herco naast zich in het familiebedrijf. Een bedrijf dat zich volgens hen
onderscheidt met vier fundatiesystemen waar zij octrooi op hebben.

Gepatenteerd fundatiesysteem
Wij maken met Overdijk Funderingen de snelste, milieuvriendelijkste en meest betaalbare
funderingen van Nederland”, zegt Henk. “Ons systeem is van lichtgewicht maar solide kunststof
dat heel eenvoudig en snel te verwerken is op de bouwlocatie. Dat is ook Arbo-technisch gezien
natuurlijk een enorm voordeel en je hebt ook geen mobiele kranen nodig om ons gepatenteerd
funderingssysteem aan te brengen. Het levert ten opzichte van andere funderingen een grote
kostenbesparing en aanzienlijke tijdwinst op en is in elke grondsoort toe te passen”, vult Herco aan.

Overal toepasbaar
Eén van de mooie projecten waarbij de expertise van Overdijk Funderingen werd ingeschakeld is
het maken van de complete fundering voor de nieuwe parkeergarage bij de Universiteit Leiden.
“Ook hier kwamen alle genoemde voordelen van ons systeem weer goed tot hun recht. Wij
hebben met de fundering ook al meteen voorgesorteerd op de reeds geplande uitbreiding in de
tweede fase.” Kijk voor meer informatie op www.overdijkfunderingen.nl.

Schout van der Dussensingel 42, 5237 TD  'S-HERTOGENBOSCH | info@overdijkfunderingen.nl | tel. 06-22793595

kwaliteit
betaalbaar
GEEN bouwafval
hoogte mogelijk tot 120cm

Parkeergarage Universiteit • Leiden
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De parkeergarage bezien vanuit twee kanten.

Leiden • Parkeergarage Universiteit
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AA Schroefpalen • Steiger 10 
6581 KZ  Malden • Telefoon 024 - 378 28 88  

info@aaschroefpalen.nl • www.aaschroefpalen.nl

Al meer dan 25 jaar heeft AA Schroefpalen de kennis in huis 
om trillingsvrij ingebrachte (mortel)schroefpalen - 

ook wel avegaarpalen of boorpalen genoemd - te produceren. 
Voor woningen, appartementengebouwen, bedrijfspanden, 

winkels of funderingen voor objecten, produceren en leveren 
wij in korte tijd boorpalen in de gewenste afmeting

De kracht van AA Schroefpalen

Trillingvrije 
mortelschroefpalen als 

stabiele basis  
Op bouwlocaties waar heien geen optie is, brengt 

AA Schroefpalen BV uitkomst. Het bedrijf uit 

Malden is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in 

het produceren en leveren van mortelschroefpalen 

die volledig trillingsvrij worden ingebracht. Voor 

de bouw van woningen, appartementencomplexen, 

bedrijfspanden en winkels vormen de boorpalen 

een uiterst stabiele basis.

Schroefpalen hebben diverse voordelen
De voordelen van schroefpalen ten opzichte van 

traditionele heipalen gaan volgens directeur 

Theodor Abels verder dan alleen het trillingsvrij 

inbrengen. “Het aanbrengen van schroefpalen gaat 

in de praktijk ook aanzienlijk sneller dan heien. 

Daarnaast kun je door toepassing van geboorde 

palen ook qua planning meer flexibiliteit inbouwen. 

Eventuele wijzigingen vanuit de constructeur zijn 

tot laat in het proces door te voeren.”

Stevig fundament voor parkeergarage
Hoofdaannemer GOLDBECK heeft volgens Theodor 

bij de bouw van tientallen parkeergarages in 

Duitsland goede ervaringen met Jacbo 

Pfahlgründungen GmbH. “Voor de realisatie van de 

nieuwe parkeergarage bij de Universiteit Leiden 

werden wij als Nederlands zusterbedrijf gevraagd 

voor de schroefpaalfundering. 

In totaal ging het bij dit project om 248 

schroefpalen met een lengte van 18,50 meter en 

een diameter van 450 mm. Het was voor ons een 

mooie eerste opdracht in samenwerking met 

GOLDBECK.”  

Parkeergarage Universiteit • Leiden
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De parkeergarage heeft zes parkeerlagen, het vloeroppervlak bedraagt in totaal 12.000 m².

Leiden • Parkeergarage Universiteit
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Mobiliteitshub Fluor • Haarlem

Dankzij de houten gevels 
heeft de mobiliteitshub 
een natuurlijke uitstraling.

Continental Car Parks: de  
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specialist in mobiliteitshubs    
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Mobiliteitshub Fluor • Haarlem

‘Een van de voordelen van mobiliteitshubs is dat ze  

zich vaak op strategische locaties bevinden’

IndustrieBouw februari 2023 • 64



Continental Car Parks uit Twello, onderdeel 
van Aan de Stegge Twello, is 
gespecialiseerd in het ontwikkelen en 
realiseren van parkeervoorzieningen, 
waaronder mobiliteitshubs. Commercieel 
projectmanager Noortje de Boer vertelt: 
“We hebben in de afgelopen jaren al veel 
bovengrondse parkeeroplossingen 
gerealiseerd voor onder andere 
universiteiten en ziekenhuizen, maar deze 
kunnen niet echt als hubs worden 
beschouwd. Hoewel deze parkeer-
voorzieningen al wel redelijk ‘groen’ zijn 
in de zin van dat ze voorzien zijn van een 
houten gevel, groene beplanting en een 
energieconcept dat stroom levert, hosten 
deze geen extra voorzieningen voor de 
buurt. Mobiliteitshub zoals Fluor in Haar-
lem, welke wij realiseren in opdracht van 
Dura Vermeer, doen dat wel.

Extra waarde
“Wij verwachten dat er in de toekomst 
steeds meer elektrische auto’s rijden. We 

De druk op de woningmarkt in Nederland heeft grote invloed op de 
stedelijke ontwikkeling. Het vinden van voldoende ruimte voor woningen, 
bedrijven, openbare voorzieningen, groen en mobiliteit is een uitdaging. In 
deze context zijn parkeeroplossingen van groot belang voor de stedelijke 
ontwikkeling. Mobiliteitshubs voorzien in deze uitdaging. 

Haarlem • Mobiliteitshub Fluor

anticiperen daarop door de parkeergarages 
en -terreinen geschikt te maken voor 
elektrische auto’s en voldoende 
oplaadpunten beschikbaar te stellen. Denk 
ook aan de ontwikkeling van slimme 
laadinfrastructuur, waarbij vraag en 
aanbod van energie op elkaar afgestemd 
wordt. Dit zorgt ervoor dat elektrische 
auto’s op het juiste moment en op de 
juiste plek opgeladen kunnen worden en 
dat er efficiënt gebruik gemaakt wordt van 
de beschikbare energie. In veel 
stedenbouwkundige plannen van 
gemeenten wordt tegenwoordig een 
dergelijke hub opgenomen. Naast de 
primaire functie van het faciliteren van 
verschillende transportmodi, kan deze 
namelijk veel extra waarde bieden voor de 
stad.”

Strategische locaties
“Eén van de voordelen van mobiliteitshubs 
is dat ze zich vaak op strategische locaties 
bevinden, waardoor ze een ideale plek zijn 

Een mobiliteitshub is een ideale plek om verschillende diensten aan te bieden.
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Mobiliteitshub Fluor • Haarlem

om verschillende diensten aan te bieden. 
Het concept van de last mile delivery van 
pakketjes bijvoorbeeld, is tegenwoordig 
erg populair. Het kan soms lastig zijn om 
een pakketje op te halen op een bepaalde 
locatie. Een mobiliteitshub kan fungeren 
als een afhaalpunt voor pakketjes, 
waardoor mensen gemakkelijk hun online 
bestellingen kunnen ophalen op een 
locatie die voor hen gunstig is. Een ander 
voorbeeld is een coffee-to-go in de vorm 
van een kleine kiosk. Daarnaast kan een 
mobiliteitshub ook worden gebruikt voor 
het verhuren van fietsen en het opladen 
van e-bikes. Ook kan het fungeren als een 
startpunt voor rondleidingen en 
stadswandelingen. Door middel van een 
mobiele app of een informatiestand 
kunnen mensen informatie krijgen over 
de stad en aangemoedigd worden om de 
buurt te voet of per fiets te verkennen. Dit 
kan weer bijdragen aan de lokale economie 
door mensen te laten kennismaken met 
lokale bedrijven en bezienswaardigheden.”

Duurzame en leefbare oplossingen
“Continental Car Parks is specialist op het 
gebied van mobiliteitshubs. Wij kijken 
altijd eerst naar de doelgroep die gebruik 
zal gaan maken van de hub en de 

werkelijke parkeerbehoefte en streven 
naar duurzame en leefbare oplossingen 
voor stedelijke mobiliteit. Door innovatieve 
technologieën te integreren en te kijken 
naar de mogelijkheden van duurzame 
energie en materialen, dragen wij bij aan 
een betere en groenere toekomst voor de 
stad”, sluit De Boer af.

‘Wij 
streven naar 
duurzame 
en leefbare 
oplossingen 

voor 
stedelijke 
mobiliteit’

Mobiliteitshubs worden voorzien van slimme laadinfrastructuur.
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ONZE EXPERTISE
✔ Kunststof & bitumen

✔ Sedumdaken

✔ Dak reparatie en onderhoud 

✔ Dakrenovatie

✔ Dak inspectie

✔ Bekleden zwembaden/ vijvers

✔ Valbeveiliging afname en           
installatie

"Dé
specialist 

in de 
breedste 

zin van het 
woord!"

AL 30 JAAR EEN BEGRIP

Mobiliteit onder een duurzaam dak
“Voor de mobiliteitshub Fluor in Haarlem hebben we zowel het trappenhuis op de top van het gebouw als de 

commerciële ruimtes op de begane grond voorzien van dakbedekking. Voor het trappenhuis hebben we op de 

betonnen dakvloer PIR op afschot aangebracht met daaroverheen een tweelaags bitumineuze dakbedekking. Voor de 

begane grond hebben we bovenop de kanaalplaatvloer een eerste laag PE folie met een dikte van 0,2 mm 

aangebracht en daarop, conform de NTA 8800 regeling, een tweede laag PIR isolatie van 142 mm met een RC van 6,3 

en tot slot een PVC dakbedekking van 1,5 mm dikte. De daken zijn daarmee de komende dertig jaar onderhoudsvrij, 

aldus Quincy Fiechter, operationeel directeur bij Fiechter Daksystemen BV uit Mierde. 

“De uitdaging lag ‘m erin dat bovenop de eerste laag met dakbedekking 

nog eens zes bouwlagen gerealiseerd werden. Dat vergde expertise, een 

strakke planning en afstemming met de andere bouwpartijen, redenen 

waarom wij uitgenodigd werden om deze klus te klaren. Als familiebedrijf 

werken we met korte lijnen, persoonlijk en flexibel. Wij houden van 

uitdagingen als deze en denken graag mee. Hier zijn we in 

gezamenlijkheid gekomen tot een duurzame maar ook in financiële zin 

uitstekende oplossing”.
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Boels XL • Barendrecht

Boels XL Barendrecht:    
CO2-neutraal en duurzaam 
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De nieuwe Boels XL 
vestiging is ontworpen 
door HVNArchitecten 
uit Maastricht.
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Boels Rental is met ruim 800.000 
verhuuritems, meer dan 725 filialen 
verdeeld over 18 landen in Europa, één van 
de grootste verhuurorganisaties 
wereldwijd. In de missie en visie van het 
bedrijf staan kernwaarden als innovatie, 
duurzaamheid en maatschappelijk, 
verantwoord ondernemen centraal. Dat 
is ook duidelijk terug te zien in de manier 
waarop de verhuurder de bouw van haar 
nieuwe vestigingen aanpakt. “Dit komt 
bij deze nieuwe Boels XL vestiging aan 
de rand van Barendrecht het beste tot 
uitdrukking in de stroomvoorziening. In het 
pand is er door middel van  grote accu’s als 
het ware een eigen kleine energiecentrale 
gerealiseerd. Dat is best baanbrekend en 
het levert diverse voordelen op”, zegt 
Mikeal Lommerse.

Aan de Escudostraat op de grens van Ridderkerk en Barendrecht liet Boels Rental in 2022 een fonkelnieuwe 
XL vestiging met een perceeloppervlak van 5.000 m² bouwen. Dit nieuwe duurzame pand is ontworpen door 
HVNArchitecten uit Maastricht. Peek Bouw & Infra BV uit Houten was als één van de vaste bouwpartners van het 
bekende verhuurbedrijf verantwoordelijk voor de realisatie. “Naast het creëren van zoveel mogelijk effectieve 
werkruimte draaide het bij dit project vooral om CO2-neutraal en duurzaam bouwen”, vertelt projectleider Mikeal 
Lommerse.

‘Met de realisatie van toekomstgerichte bedrijfshuisvesting 

geeft Boels Rental het goede voorbeeld’

Energielabel A+++++

Boels XL • Barendrecht

Eigen stroomopslag
Mikeal Lommerse vertelt enthousiast hoe 
de stroomvoorziening in de nieuwe Boels-
vestiging is geregeld. “Door de 146 
zonnepanelen op het dak wordt een 
aanzienlijke hoeveelheid groene stroom 
opgewekt. Het deel dat niet direct 
verbruikt wordt, verdwijnt als buffer in 
grote accu’s. Op piekmomenten wordt 
extra stroom uit die voorraad gehaald. 
Door het toepassen van deze nog vrij 
nieuwe technologie kon Boels Rental op 
deze nieuwe locatie volstaan met een 
hoofdaansluiting van slechts drie keer 80 
Ampère, waar normaliter voor zo’n groot 
en modern bedrijfspand een aansluiting 
van drie keer 250 Ampère nodig is. Dat 
scheelt enorm in de aansluitkosten en ook 
de kosten die gemoeid zijn met het 

vastrecht liggen aanzienlijk lager. Daar-
naast ben je als bedrijf op deze manier ook 
nog iets beter ingedekt tegen storingen 
op het openbare stroomnet. Je kunt dit 
systeem gerust het paradepaardje binnen 
dit project noemen.”

Toekomstgerichte bedrijfshuisvesting
Deze noviteit zorgt er samen met allerlei 
andere energiebesparende voorzieningen 
voor dat de nieuwe bedrijfshuisvesting het 
hoogst haalbare energielabel (A +++++) 
heeft. “Het gebouw is goed geïsoleerd en 
volledig gasloos. Naast alle energie-
besparende en milieuvriendelijke 
voorzieningen heeft het bedrijfspand van 
de verhuurorganisatie ook bouwtechnisch 
interessante kenmerken. Met name de 
ronde gevel die als het ware meeloopt met 
de weg, springt er echt uit. Het is dus een 
functionele werkplaats met een modern 
kantoorgedeelte, maar het pand heeft 
in allerlei opzichten echt iets extra’s. Wij 
werken veel voor Boels Rental en ik durf 
gerust te stellen dat zij met de realisatie 
van toekomstgerichte bedrijfshuisvesting 
het goede voorbeeld geven.” 
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De nieuwe XL vestiging is gelegen op een perceel van 5.000 m².
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Huisarchitect bewaakt 
de huisstijl van Boels 

Rental    
Al sinds 1996 treedt HVN Architecten uit Maastricht 

op als huisarchitect voor Boels Rental. Het 

architectenbureau van eigenaar en architect Jos 

Nijssen heeft sinds het begin van de samenwerking 

al ruim 400 vestigingen door heel Europa voor Boels 

ontworpen. Waarbij volgens Nijssen veel zaken in 

de door zijn bureau ontwikkelde huisstijl liggen 

verankerd.

Reguliere en monumentale projecten
HVN Architecten is enerzijds gespecialiseerd in 

projecten voor restauratie en herstel van 

monumenten. “Denk hierbij aan kastelen, 

landgoederen en andere monumentale gebouwen. 

Daarnaast verzorgt het Limburgse architectenbureau 

ook het ontwerp voor reguliere projecten, zowel 

voor nieuwbouw, verbouw als renovatie.”

Om de hoek
Een recent project dat HVN Architecten in opdracht 

van Boels Rental mocht realiseren was het ontwerp 

van de nieuwe Boels XL vestiging in Ridderkerk. “Dit 

was een soort van pilot om te kijken hoe ver we op 

het gebied van duurzaamheid zouden 

kunnen komen. Er zijn diverse noviteiten toegepast 

die de komende jaren de standaard voor Boels gaan 

worden. Het meest in het oog springend daarbij is 

de interne opslag van groene stroom in grote accu’s. 

Verder waren de bouwkundige uitgangspunten ook 

hier ingekaderd binnen de herkenbare huisstijl. Per 

locatie wijkt dat alleen op bepaalde onderdelen af. 

Hier was bijvoorbeeld de ronde gevel een 

stedenbouwkundige voorwaarde waaraan ons 

ontwerp moest voldoen.”  

Boels XL • Barendrecht

Het buitenterrein wordt beveiligd met 
een schrikdraadbeveiligingssysteem.
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Effectieve terreinbeveiliging tegen inbraak   
Ondernemer Henk Moerland had veel last van inbraak in zijn toenmalige autobedrijf. In de zoektocht naar 

effectieve terreinbeveiliging ontwikkelde hij met hulp van de TNO in Delft een systeem waarmee buitenterreinen 

permanent of tijdelijk optimaal worden beveiligd tegen zowel inbraak als uitbraak. De schrikdraadbeveiligings-

systemen van zijn bedrijf Ecotax uit Willemstad (Noord-Brabant) kom je heden ten dage werkelijk overal tegen. 

“Ecotax richt zich dus volledig op levering, montage, onderhoud en service voor het beveiligen van buitenterreinen”, 

aldus Moerland. “Door middel van ons systeem wordt rondom bijvoorbeeld datacentra, gevangenissen, tbs-

klinieken, fabrieken, haventerreinen, distributiecentra, bouwplaatsen en evenemententerreinen een beveiligings-

gordijn opgetrokken. Op de schrikdraad wordt via een module een stroompuls gezet die inbrekers en uitbrekers 

uiterst effectief afschrikt. Het systeem is overigens heel veilig hoor. Maar je laat het wel uit je hoofd om bij een 

door Ecotax beveiligd object in- of uit te breken.”

Dé schrik van elke in- en uitbreker
Boels Rental is één van de vele vaste klanten van Ecotax. De terreinen om al hun vestigingen zijn voorzien van 

schrikdraadbeveiliging die automatisch wordt doorgeschakeld naar de interne beveiligingssystemen met alarme-

ring en cameradetectie. “Ik heb het meegemaakt dat inbrekers die zichzelf hadden ingesloten zich bij de politie 

meldden omdat ze het terrein niet meer af durfden. Dat geeft wel aan hoe effectief onze terreinbeveiliging is.” 
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5. Met welke wet- en regelgeving 
heb ik te maken?

3. Met welke verkeersstromen 
heb ik te maken?2. Ben ik 24/7 open of sluit mijn 

bedrijf ’s avonds?

1. Ligt mijn waarde binnen of buiten?

4. Hoeveel logistieke bewegingen 
vinden er plaats op mijn terrein?

Vijf essentiële vragen voor de inrichting en
beveiliging van ieder bedrijfsterrein

Deze bedrijven gingen u voor
Voor onderstaande bedrijven gaven wij het antwoord en ontwikkelden we de oplossing voor de beveiliging en veiligheid van hun 
bedrijfsterrein. Weten wat Heras, de expert in perimeter protection, voor u kan betekenen? Ga naar heras.nl/contact/contactformulier
en vraag een gratis adviesgesprek aan.

Hekdam 1  |  Postbus 30  |  5688 ZG Oirschot  |  Nederland
+31 (0) 88 274 0274  |  info@heras.nl  |  heras.nl

‘Boels hecht aan uniformiteit bij alle vestigingen’   
Heras staat bij veel mensen bekend om hekwerken maar de onderneming, die actief is in heel Europa, doet feitelijk 

alles op het gebied van buitenbeveiliging. Boels Rental is één van de klanten die voor al hun vestigingen in 

Nederland gebruikmaakt van de expertise van Heras. Daarbij ligt de uitvoering van de gewenste materialen 

volgens commercieel medewerker binnendienst Natalie Spuij altijd op voorhand al vast.

Concreet levert en monteert Heras terreinbeveiliging, toegangsoplossingen en detectiesystemen. “Vaak doen wij 

dat rechtstreeks in opdracht van zakelijke klanten, maar ook aannemers weten ons goed te vinden. Bij projecten 

voor Boels Rental treedt Peek Bouw & Infra uit Houten meestal als hoofdaannemer op. Dat was ook bij de 

realisatie van de nieuwe Boels XL vestiging op de grens van Ridderkerk en Barendrecht het geval. Die onderlinge 

samenwerking verloopt altijd bijzonder prettig”, vertelt Spuij.

Vaste lay-out
Bij Boels liggen veel zaken op het gebied van de terreinbeveiliging van hun vestigingen al vast. “Zij hechten aan 

een uniforme en dus herkenbare uitstraling van hun filialen. Dat bestaat uit staalmat hekwerk dat verzinkt is 

uitgevoerd. Daarnaast zijn de schuifpoorten altijd voorzien van een oranje striping uit de Boels huisstijl en wordt 

ons hekwerk  voorzien van schrikdraadbeveiliging. Dat is ook iets wat op elke locatie van Boels terugkomt.” 

Boels XL • Barendrecht
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Met name de ronde gevel die als het ware meeloopt met de weg, is opvallend.

IndustrieBouw februari 2023 • 75



Boels XL • Barendrecht

Naast een functionele werkplaats beschikt het pand over een modern kantoorgedeelte.
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Ook hier een duurzame All Electric oplossing!

Tul l  en ‘ t  Waal   |   030 -  601 16 91

Installatiewerk is 
integraal onderdeel 
duurzaam bouwen  

Boumans Installatietechniek BV uit Tull en ’t Waal 

(regio Utrecht) is gespecialiseerd in 

installatietechniek voor verwarmen, ventileren, 

koelen en sanitaire voorzieningen. “Bij het werk van 

ons familiebedrijf staat duurzaamheid steeds meer 

centraal”, stelt projectleider Johnny Boumans.

Expertise
Het installatiebedrijf richt zich op zowel 

woningbouw, utiliteitsbouw en scholen als 

openbare gebouwen. Boels Rental is één van de 

vaste opdrachtgevers die vooral voor het 

installatiewerk voor haar nieuwe vestigingen 

gebruik maakt van de expertise van Boumans 

Installatietechniek. 

“In oktober 2022 is hun Boels XL vestiging op de 

grens van Ridderkerk en Barendrecht opgeleverd. 

Wij hebben daar met de installatie van vijf 

luchtwarmtepompen met geïntegreerde WTW-units 

een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

energiezuinig verwarmen, koelen en ventileren van 

de bedrijfsruimtes en kantoren.”

Sanitaire installatie verzorgen
“Tevens hebben wij de hele sanitaire installatie 

verzorgd. Dit was dus weer zo’n mooi project waar al 

onze kennis en ervaring prima van pas kwam”, aldus 

Boumans.

Er werd tijdens de bouw o.a. gebruik 
gemaakt van elektrische voertuigen.
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‘De innovatieve 
installatie maakt 

dit project voor ons 
speciaal’  

Van de Pol & Meijer Elektrotechniek BV uit 

Leusden is gespecialiseerd in de realisatie van 

complete E-installaties voor zowel woningbouw 

als utiliteitsbouw. De expertise van het bedrijf van 

directeur Ton van de Pol werd door hoofdaannemer 

Peek Bouw & Infra ingeschakeld bij de bouw van de 

nieuwe XL vestiging voor Boels Rental.

Innovatieve installaties
“Je ziet dat het bij nieuwbouw, verbouw en 

renovatieprojecten steeds meer draait om 

innovatieve, energiezuinige en duurzame 

elektrotechnische installaties. Bij Boels XL in 

Barendrecht hebben wij de complete elektrische 

installatie inclusief het datanetwerk en de 

bekabeling voor de brand- en inbraakbeveiligings-

installaties verzorgd”, vertelt Van de Pol. 

Stroombuffer
“Daar viel in dit geval ook de bekabeling voor de 

accu’s, die als stroombuffer fungeren, onder. Daarin 

wordt stroom opgeslagen die door de 146 

zonnepanelen wordt opgewekt. 

Ook die pv-panelen hebben wij geleverd en 

gemonteerd. Door deze innovatieve installatie kon 

worden volstaan met een drie keer 80 Ampère 

hoofdaansluiting. Dit soort systemen wordt steeds 

vaker toegepast, maar voor ons maakte het dit 

project extra speciaal.”

Constructies - Trappen - Hekwerken
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Your preferred partner 
for daylight and ventila-
tion solutions

Polycarbonaat 
Lichtstraten

VARIO - Lichtstraten

Voor uw prijsindicatie
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Vario lichtstraten 
een onderdeel van de 

Boels-vestigingen  

VELUX Commercial is gespecialiseerd in levering 

en montage van daglichtoplossingen van het 

platte dak in de industriële en utiliteitsmarkt. 

Boels Rental is één van de vaste opdrachtgevers. 

Recent werd hun nieuwe XL vestiging op de grens 

van Ridderkerk en Barendrecht voorzien van een 

boogvormige Vario-Norm lichtstraat.

“Wij werken met VELUX Commercial veelal in 

opdracht van aannemers. Voor de projecten voor 

Boels Rental is dat meestal Peek Bouw & Infra. 

Vaak worden wij al in de ontwerpfase door 

voorschrijvers en architecten bij een 

projectontwerp betrokken. Onze lichtstraten 

vormen esthetisch en qua duurzaamheid immers 

een prominent onderdeel van een gebouw”, vertelt 

calculator Rachid el Nasire. 

Vaste lay-out
Bij Boels Rental hecht men volgens El Nasire aan 

een uniforme uitstraling van alle vestigingen. “Zij 

kiezen bewust voor onze Vario-Norm 

lichtstraten. Die zijn boogvormig en voorzien van 

een aluminium frame. Voor de nieuwe vestiging 

in Ridderkerk hebben wij een lichtstraat van 2.30 

meter breed en 25 meter lang geleverd en 

gemonteerd. Het framewerk is gepoedercoat RAL 

9002. In de lichtstraat zitten twee 

ventilatievensters die automatisch schakelen op 

regen- en winddetectie. Tevens is de lichtstraat 

voorzien van een permanente doorvalbeveiliging 

voor de juiste veiligheid, ook op het dak.” 

De nieuwbouw is voorzien van een lichtstraat 
van 2.30 meter breed en 25 meter lang.
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         Vloeren Zonwering

Innovatieve oplossingen voor creatieve ideeën

ID2 Projectinrichting
Marconistraat 2 - 6372 PN Landgraaf

Weidehek  125C - 4824AT Breda
Telefoon +31(0)88 350 0 600

E-mail info@id-2.nl  Internet www.id-2.nl

Ieder interieurproject 
kent zijn specifieke 

kenmerken  

Bij elk project heeft een opdrachtgever zo zijn 

eigen eisen en wensen. Bij ID2 Interior Projects BV 

weten ze daar volgens projectleider 

Hans Uittenbogaard altijd weer aan te voldoen. 

ID2 Interior Projects heeft vestigingen in 

Landgraaf en Breda. Het bedrijf is gespecialiseerd 

in het leveren en aanbrengen van projectmatige 

vloeren en raambekleding. “Bij vloeren moet je 

denken aan marmoleum, pvc, tapijttegels, 

gietvloeren en houten vloeren. Veelal werken wij 

voor aannemers, zorginstellingen, scholen, 

kantoren en dergelijke. Maar ook particuliere 

klanten kunnen bij ons voor een mooie vloer en 

raambekleding voor hun woning terecht”, aldus 

Uittenbogaard.

Mooie en solide vloeren
Peek Bouw & Infra is één van de aannemers die 

met regelmaat gebruikt maakt van de expertise 

van ID2 Interior Projects. “In opdracht van hen 

hebben wij al diverse kantoren van Boels Rental 

van een professionele vloer mogen voorzien. 

Boels hecht aan uniformiteit in alle vestigingen en 

dat betekent voor ons het leveren en leggen van 

antracietkleurige pvc- en tapijttegels en 

droogloopmatten. Dat is materiaal dat niet alleen 

mooi, maar ook ijzersterk is. Bij ons werk hoort 

uiteraard ook het zorgvuldig egaliseren van de 

ondervloer.”
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Mede dankzij de nieuwste installaties heeft de nieuwe 
bedrijfshuisvesting het hoogst haalbare energielabel.
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Docking- 
toewijzing

Proactieve
service

Beveiliging
en controle

Energie- 
besparing

Maak je Docks digitaal, slim en efficiënt met DMS,
het digitaal logistiek platform van ASSA ABLOY
assaabloyentrance.nl

Docking- 
toewijzing

Proactieve
service

Beveiliging
en controle

Energie- 
besparing

Een efficiënt logistiek proces en optimale energiebesparing. Dat is waar
het bij ASSA ABLOY’s Docking Management System om draait.

Meer weten? Bezoek assaabloyentrance.nl of mail marketing.nl@assaabloy.com

Industriële deuren zijn meer dan sluitstuk binnen 
projecten   

ASSA ABLOY Entrance Systems uit Heerhugowaard is gespecialiseerd in het leveren, monteren en onderhouden van 

hoogwaardige industriële deuren. “Je ziet onze deuren veel terug in distributiecentra, werkplaatsen, productiehallen, 

magazijnen en fabrieken. Boels Rental is één van de partners waar wij binnen heel Europa nauw mee samenwerken”, 

vertelt General Salesmanager Robert Vos.

Bij de samenwerking met Boels Rental wordt volgens Robert over-en-weer gebruik gemaakt van elkaars expertise en 

dienstverlening. “Voor het monteren of bieden van service aan onze industriële deuren huren wij dagelijks materieel 

van Boels in. Denk bijvoorbeeld aan mobiele hoogwerkers. Boels Rental huurt ons daarentegen weer in voor het 

leveren en monteren van de overheaddeuren in hun nieuwe vestigingen verspreid over heel Europa. Daarnaast doen 

wij voor alle Nederlandse vestigingen voor Boels ook service en onderhoud aan de industriële deuren.”

Bij de nieuwe Boels XL vestiging in Ridderkerk kwam de onderlinge samenwerking tussen Boels Rental en ASSA 

ABLOY Entrance Systems ook weer volledig tot zijn recht. Het bedrijf uit Heerhugowaard voorzag het nieuwe filiaal 

van twee sectionaal overheaddeuren in de oranje huisstijlkleur. “Het is ook in de uitvoering altijd een voordeel als je 

al langer intensief met elkaar samenwerkt. Zo weten wij van Boels Rental precies wat ze willen en hoe de uitstraling 

moet zijn.”

Barendrecht • Boels XL
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Van Leur Groep brengt kleur in Boels-vestigingen   
Voor ambachtelijk schilderwerk, renovatie en onderhoud voor particuliere en utilitaire projecten moet je bij de 

Van Leur Groep uit Utrecht zijn. “Wij werken veel voor vaste opdrachtgevers, zoals Peek Bouw & Infra. Via deze 

aannemer verzorgen wij onder meer al het schilderwerk voor de Boels-vestigingen in Nederland”, vertelt 

werkvoorbereider Dylan Mulder.

De vakspecialisten van de Van Leur Groep werken zowel voor particuliere als zakelijke opdrachtgevers. “Binnen 

onze groep zijn meerdere specialisaties vertegenwoordigd. Daardoor zijn wij voor zowel nieuwbouw, verbouw als 

renovaties breed inzetbaar. Voor Boels Rental verzorgen wij uitsluitend het schilderwerk, maar wij zijn bijvoorbeeld 

ook sterk in geveltechniek en vloertechniek.”

Professioneel schilderwerk
Peek Bouw & Infra maakt volgens Mulder al jarenlang gebruik van de expertise van de Van Leur Groep. “Zij zijn de 

vaste aannemer voor projecten van Boels Rental. Via hen worden wij dus weer bij het schilderwerk voor nieuwe 

vestigingen en het schilderonderhoud voor bestaande vestigingen in heel Nederland betrokken. Recent hebben 

wij al het binnen-schilderwerk voor de nieuwe Boels XL in Ridderkerk mogen verzorgen. Tevens hebben wij bij dat 

project heel de staalconstructie voorzien van een brandvertragende coating.”

Boels XL • Barendrecht
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Opdrachtgever
Boels Verhuur BV, Sittard

Constructeur
Adviesbureau Storms, Nuth

Architect
HVN Architecten, Maastricht

Hoofdaannemer
Peek Bouw & Infra, Houten

E-installateur
Van de Pol & Meijer Elektrotechniek BV, 
Leusden

Staalconstructie
Nijborg Staal, Renswoude

Terreinbeveiliging
Ecotax, Willemstad (Noord-Brabant)

W-installateur
Boumans Installatietechniek BV, Tull en ‘t Waal 
(regio Utrecht)

Terreinbeveiliging
Heras BV, Oirschot

Lichtstraat (Vario-Norm)
VELUX Commercial, De Meern

Overheaddeuren
Assa Abloy Entrance Systems, Heerhugowaard

Schilderwerk
Van Leur Groep, Utrecht

Vloerbedekking
ID2 Interior Projects BV, Landgraaf

Bouwprogramma
Bouwen Boels XL vestiging te Barendrecht

Bouwperiode
2022

Bruto vloeroppervlakte
5.000 m2

Barendrecht • Boels XL
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info@spieringssloopwerken.nl • 0495-652222 • www.spieringssloopwerken.nl

Onze werkzaamheden zijn van het 
slopen van badkamer, keuken tot 

complete woningen of 
bedrijfspanden. Wij verzorgen 

asbestinventarisatierapporten, 
asbestsaneringen en verhuren 

containers voor alle soorten afval.

Slopen en hergebruik bouwmaterialen gaan hand 
in hand    

Bij Spierings Sloopwerken in Roermond weten ze hoe je het slopen en milieubewust afvoeren en recyclen van 

kleine en grote projecten aan moet pakken. Bij zusterbedrijf Gebruikte Bouwmaterialen Weert (GBW) legt men zich 

toe op het hergebruik van de bouwmaterialen die via het sloopbedrijf worden aangevoerd. Maurice Spierings is 

directeur van beide bedrijven.

Bij nieuwbouw, verbouw en renovatie draait het steeds meer om een circulaire aanpak. Bij de bedrijven van Maurice 

weten ze daar alles van. “Soms worden wij ingeschakeld voor het slopen van een badkamer in opdracht van een 

particuliere klant en dan weer gaat het om het strippen en slopen van een groot bedrijfspand. “Wij pakken in 

principe alles aan. Voor bepaalde zaken, zoals asbestverwijdering, huren wij een gespecialiseerd bedrijf in, maar alle 

overige werkzaamheden worden door onze vestigingen in Roermond en Weert opgepakt.”

Eén van de projecten waar beide bedrijven bij betrokken waren was het slopen van een oude meubelzaak en 

aangrenzende apotheek in het centrum van Nederweert. “Dat was een project in opdracht van BAN Bouw. Wij 

waren in juli vorig jaar klaar met het sloopwerk en op die locatie is inmiddels een groot parkeerterrein voor de 

plaatselijke Jumbo supermarkt gerealiseerd.”
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Industriepark 9 | 5663 PG Geldrop | 040 286 30 76 | verkoop@tilborghs.nl | www.tilborghs.nl

STERK IN BETON- EN BOUWSTAAL

Een constructieve 
bijdrage voor ieder 

project    
Tilborghs Betonstaal BV uit Geldrop is 

gespecialiseerd in het produceren en verwerken 

van wapeningsstaal. “Wij richten ons op woning-

bouw, utiliteitsbouw, grond-, weg- en waterbouw 

en infrastructurele projecten”, vertelt commercieel 

medewerker Marco Wijnands.

Tilborghs Betonstaal levert al sinds 1960 

betonstaalvlechtwerkwerken voor projecten in 

binnen- en buitenland. Meestal is dat volgens 

Marco in opdracht van aannemers die actief zijn 

op het gebied van woningbouw, utiliteitsbouw of 

civiele projecten. “Wij leveren aan ieder project ook 

in letterlijke zin een constructieve bijdrage. Eén van 

de mooie projecten waar wij onlangs bij betrokken 

waren, was de realisatie van een complex met 29 

huurappartementen aan de Burgemeester Hobus-

straat in Nederweert. Dit maakt onderdeel uit van 

het Centrumplan Nederweert. “In opdracht van 

hoofdaannemer BAN Bouw verzorgde wij de 

wapening voor de liftput, fundering, begane 

grondvloer, breedplaatvloer en het opgaand werk.” 
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Het nieuwe hotel is acht 
verdiepingen hoog.

Bastion Hotel Amersfoort: 
met vijf dagen per     

verdieping de lucht in 
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“Als bouwkundig aannemer zijn wij 
verantwoordelijk voor de bouw van de hele 
constructie behoudens de installaties. Dit 
is de tweede nieuwbouw voor Bastion 
Hotels op onze naam; eerder verzorgden 
we al de bouw van Bastion Hotel 
Nijmegen. Waarom dat wij ook dit project 
mogen verzorgen? Wij houden altijd de 
planning in acht en weten snel en flexibel 
te schakelen. En, wij werken altijd in goed 
overleg met het bouwteam en onze 
opdrachtgever. Dat zorgt voor een 
optimaal resultaat.”

Ronde metselwerk
Het nieuwe pand is acht verdiepingen hoog 
en werd opgebouwd op geboorde palen. 
“De eerste verdieping heeft een breedplaat 
vloer, de volgende verdiepingen bestaan 
uit gestapeld prefab wanden en vloeren. 
De bouw ging met vijf dagen per 
verdieping snel de lucht in.” Opvallend in 
het ontwerp zijn de ronde betonnen prefab 
wanden. “Het ronde metselwerk en de 
stalen schijngevel die optisch het nieuwe 
hotel met het naastgelegen pand verbindt, 
zijn echte eyecatchers.” 

Schijngevel
Huisman vindt het ontwerp prachtig, maar 
geeft wel aan dat het bouwkundig af en 
toe niet eenvoudig was de plannen te 
realiseren. “De schijngevel bijvoorbeeld 
helt naar achteren, waardoor we er een 
hele steiger omheen moesten bouwen. 
Juist door in de voorbereiding extra 

De nieuwbouw van het Bastion Hotel Amersfoort wordt door bouwkundig aannemer Van Grunsven Groep 
zorgvuldig begeleid. Projectleider Michael Huisman vertelt over het project, dat in januari 2022 van start ging.

‘Juist door voldoende aandacht te geven aan de 

voorbereiding voorkom je problemen in het werk zelf’

‘Wij zeggen bijna altijd: ‘dat kan’!’

Bastion Hotel • Amersfoort

aandacht aan dit soort zaken te besteden, 
voorkom je problemen in het werk zelf.”

Gasloos
Bastion Hotel Amersfoort telt 138 kamers. 
Bij de bouw was duurzaamheid een 
belangrijk aspect. “Zo is het gebouw 
gasloos en ligt het dak vol met pv-
panelen.” De werkzaamheden gingen in 
januari 2022 van start en het project is in 
februari opgeleverd. Wel wordt de 
parkeerplaats nog gerealiseerd, die naar 
verwachting in maart wordt opgeleverd. 
“Omdat we weinig obstakels zijn 
tegengekomen, was er ook sprake van 
weinig vertraging. Zelfs ondanks de 
wijzigingen die gedurende de bouw nog 
werden aangebracht.” Huisman prijst 
daarbij uitvoerder Peter van Deelen. “Dit 
was zijn eerste hoogbouwproject, maar hij 
heeft het heel goed gedaan!”

Dat kan!
Huisman typeert zijn werkgever, Van 
Grunsven Groep, als een veelzijdige 
bouwer. “Wij zijn een bedrijf met ruim 
55 jaar ervaring. Naast woningbouw en 
appartementen, bouwen we ook voor de 
zakelijke markt. We hechten grote waarde 
aan een duurzame samenwerking met 

onze opdrachtgevers. Daarom zeggen wij 
bijna altijd: ‘dat kan’!”
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Opvallend zijn de ronde betonnen prefab wanden.
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De stalen schijngevel verbindt het hotel optisch met het naastgelegen pand.

Bastion Hotel • Amersfoort
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Grondwerk en terreininrichting Bastion Hotel 
Amersfoort   

Aannemingsbedrijf Vink BV uit Overasselt is op twee momenten betrokken bij de bouw van Bastion Hotel 

Amersfoort. Eigenaar Sander Vink vertelt over de werkzaamheden.

“Onze rol is in eerste instantie geweest om het complete grondwerk, riool en aanleg van de terrassen voor de bouw 

van het hotel te realiseren. In een later stadium hebben wij de complete terreininrichting ook aangenomen. In die 

fase van de bouw hadden we echter veel last van de weersomstandigheden. Door de regen en vorst konden we niet 

altijd vooruit met de infiltratiewerkzaamheden en de aanleg van de parkeerplaats. We zijn nu bezig om de 

werkzaamheden aan de parkeerplaats zo snel mogelijk af te ronden.”

Snel schakelen
“We zijn één van de vaste onderaannemers van Bouwbedrijf Van Grunsven en werken geregeld samen aan 

projecten”, vertelt Vink. Waarom dit bouwbedrijf voor Vink kiest? “Snel schakelen is ons sterke punt. We kunnen 

goed omgaan met mogelijke tegenslagen, die elke bouw wel kent. Door heldere communicatie en flexibel om 

te gaan met de planning, komt het altijd weer voor elkaar!”

Amersfoort • Bastion Hotel
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 Buitenstraat 4c • 5373 LC  Herpen 
 Telefoon +31 486 413 154 

 m.son@hetnet.nl • www.vansonmetselwerken.nl 

Van son metsel en lijmwerken b.v is een ervaren bedrijf 
dat al sinds 1996 bestaat met goede vakmensen en leermeesters 

ter grootte van +/- 40 personen.
Wij voeren hoofdzakelijk metsel en lijmwerk uit in de woningbouw 

en utiliteitsbouw voor diverse hoofdaannemers.
Voor aanbouwtjes en verbouwingen kunt u ook bij ons terecht, 

tevens voor particuliere bouw, als het moet kunnen wij ook 
het complete stelwerk aannemen

Sterke voegen door te 
pointeren  

Het volledige metselwerk van Bastion Hotel 

Amersfoort werd verzorgd door Van Son 

Metselwerken uit Herpen. Er waren zeker een 

aantal bouwkundige bijzonderheden bij dit project, 

vertelt eigenaar Ralf van Son.

Naast het volledige metselwerk, verzorgde het 

team alle isolatiewerkzaamheden en het stelwerk. 

“Eén van de bijzonderheden van deze opdracht is 

dat er heel veel rond werk in zat. En bij de 

kozijnen zijn terugliggende vakken metselwerk 

toegepast. Het kost meer tijd om dit te realiseren, 

maar is voor ons ook zeker meer uitdagend.”

Meteen afvoegen
Het team is zo’n zestien weken bezig geweest met 

het project. “Soms konden we niet vooruit door 

vorst en regen. Want voor deze opdracht is 

besloten om na het metselen meteen af te voegen. 

Dit noemen ze pointeren. De voeg is daardoor 

sterker, wat zorgt voor een langere levensduur. 

En het heeft nog een logistiek voordeel want na 

het metselen en afvoegen kan de steiger meteen 

weg.” 

Eerste keer
Bij Van Son Metselwerken werken veertig mensen. 

Het was de eerste keer dat het Brabantse bedrijf 

voor Bastion Hotels aan de slag ging. “Wij 

werken wel regelmatig samen met Bouwbedrijf 

Van Grunsven. Dat verloopt altijd goed, vanwege 

de korte lijnen en heldere communicatie. Zo ook 

deze keer weer!”
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Dakkappen van 
aluminium composiet 

De schijngevel en dakkappen van het Bastion 

Hotel Amersfoort zijn echte ‘specials’ voor 

Liket Dak & Gevel BV. Er ging heel wat reken- en 

puzzelwerk aan deze klus vooraf. Dankzij de 

zorgvuldige voorbereiding verloopt straks de 

montage soepel.

“In opdracht van Bouwbedrijf Van Grunsven 

maakten we een schijngevel die het Bastion Hotel 

optisch verbindt met het naastgelegen pand. Deze 

wand van stalen platen is maar liefst tien meter 

hoog en dertig meter breed. Ook zit er een groot 

vierkant kijkgat in op twee en een halve meter 

hoogte”, legt Petran Liket uit. 

‘Elke ronding een eigen mal’
Daarnaast realiseert Liket Dak & Gevel BV de 

aluminium dakkappen over het hele dak van het 

Bastion Hotel. “Dit is een vrij complexe klus, omdat 

de dakschans diverse rondingen, hollingen en 

bollingen kent. Een standaard kap plaatsen was 

dus zeker geen optie. Na de nodige research kozen 

we voor 4 mm dik aluminium composiet. Elke 

ronding van de schans heeft zijn eigen mal met 

eigen radius, die eerder werd gebruikt voor het 

metselwerk. 

CNC-machine
Zo weten we zeker dat de dakkappen straks 

precies passen. Het composiet wordt vervolgens 

door de CNC-machine exact op maat vervaardigd. 

Het is een precisiewerk, maar als het straks af is, 

ziet het er wel heel strak uit!”

Industrieweg 5b | 5262 GJ Vught
T: +31 (0)73 684 3611 | E: info@liket.eu | I: www.liket.eu

40 jaar ervaring in
systeembekledingen
Van ontwerp tot en met montage
Liket heeft al ruim 40 jaar ervaring in de sector.

Wij engineeren, tekenen, leveren en 
monteren geprofileerde stalen dak- en 
wandplaten in de meest eenvoudige, 
maar zeker ook in zeer complexe 
toepassingen.
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Patrijsweg 46 • 2289 EX Rijswijk • Telefoon: 070 307 42 42 • E-mail: info@kaptein.nl • Internet: www.kaptein.nl

Kaptein klimaatbeheersing zoekt naar de oplossingen die het beste bij uw wensen en behoefte past. 
Wij leveren klimaatoplossingen op maat voor particulieren en bedrijven waarbij de kwaliteit van onze dienstverlening 

en die van de apparatuur altijd voorop staat. We zijn goed vertegenwoordigd in de hotelbranche. 
Wij staan voor persoonlijk advies, kwaliteitsgericht handelen, klantgericht denken én doen.

All electric verwarmen en koelen op alle 
hotelkamers   

De gasten in het nieuwe Bastion Hotel Amersfoort zitten er warmpjes bij in de winter en lekker koel in de zomer. Dat 

is het werk van Technisch Buro Kaptein BV. Projectleider Cor Cuiper vertelt onder meer over de jarenlange samenwer-

king met Bastion Hotels en zoomt in op dit specifieke project.

Het kundige team van de specialist op het gebied van klimaatbeheersing, verzorgde voor dit project de verwarming en 

koeling op alle hotelkamers. Cuiper: “De verwarming en koeling in de kamers is tegenwoordig all electric. De techniek 

op dit vlak verandert nagenoeg ieder jaar; we werken nu met apparatuur met een energielabel A, dus heel zuinig.”

Snel en open
De kracht van Technisch Buro Kaptein BV? Volgens Cuiper is dat onder andere snel werken en open communiceren. 

“Wij zijn al ruim zeventien jaar een vaste, betrouwbare partner voor Bastion Hotels: die samenwerking verloopt bui-

tengewoon.” Vanuit Bastion Hotels is de keuze gemaakt voor LG-apparatuur. “Deze heeft een goede prijs-kwaliteitsver-

houding én LG biedt tien jaar volledige garantie. Naast de installatie verzorgen wij ook het onderhoud aan de airco-

systemen voor Bastion Hotels.”

Bastion Hotel • Amersfoort
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De verwarming en koeling in de kamers zijn all electric.

Amersfoort • Bastion Hotel
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Bastion Hotel • Amersfoort

Ook in de centrale ruimtes is het aangenaam toeven.
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Amersfoort • Bastion Hotel

‘We steken graag de handen uit de mouwen’  
Voor Verheggen Elektrotechniek uit het Brabantse Wintelre is Bastion Hotel Amersfoort niet de eerste kennismaking 

met deze hotelketen. Projectleider Ton van de Riet: “Dit is ons derde project voor Bastion Hotels, en we hebben ook al 

een aantal renovaties naar tevredenheid voor hen verzorgd.”

Verheggen Elektrotechniek realiseerde voor Bastion Hotel Amersfoort de elektrotechnische installaties, data-installa-

ties, brandmeldsystemen, toegangscontroles en terreininstallaties: een veelomvattende klus. “Waarom Bastion Hotels 

ons weer betrokken heeft? Ik denk vanwege de hoge kwaliteit die wij waarborgen. Daarnaast leveren wij via onze 

overkoepelende organisatie, de DES-groep, ook service en onderhoud.”

Nuchter
De Brabantse onderneming werd in 2004 opgericht. Vandaag de dag werken er veertig medewerkers. “Wij zijn nuchter 

en steken graag de handen uit de mouwen. Van grote appartementencomplexen tot transformaties (ombouw van 

kantoren naar appartementen) en de nieuwbouw van bedrijfspanden (utiliteit): onze klantenkring is divers.”

Verheggen Elektrotechniek heeft alle kennis en kunde in huis om een project vanuit hun specialisatie van A tot Z te 

begeleiden. “Onze eigen tekenaars verzorgen de engineering, de calculator stelt de offerte op. De projectleider verzorgt 

de werkvoorbereiding en is tijdens de (ver)bouw de spil in het project. Door de goede voorbereiding komen we niet 

voor verrassingen te staan tijdens het werk.” 
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Er is ook gelegenheid om te sporten in het hotel.

IndustrieBouw februari 2023 • 100



Amersfoort • Bastion Hotel

CONTACT

0348 55 23 66 info@radiair.nl www.radiair.nlAmbachtsweg 11, 3411 MJ Lopik

Met zo’n 50 gedreven medewerkers ondersteunt en ontzorgt 
Radiair Totaalinstallatie haar klanten al meer dan 40 jaar met 
oplossingen op het gebied installatietechniek, elektrotechniek, 

regeltechniek, beveiliging en service en onderhoud.
Met specialismen op elk vakgebied, binnen onze eigen 
organisatie, kunnen wij meedenken en meepraten met 

technologische installaties.

Totaalinstallateur

Duurzame 
samenwerking

Advies Ontwerp Realisatie

Nazorg & BeheerDuurzame 
technieken

Gezond en fris 
binnenklimaat

Wat doen wij?

Werktuigbouwkundige installaties in gasloos 
Bastion Hotel    

Als ‘huisinstallateur’ voor Bastion Hotels, was Radiair uit Lopik ook betrokken bij de nieuwbouw van Bastion Hotel 

Amersfoort. “Voor deze nieuwbouw verzorgden wij de luchtbehandelingsinstallatie, verwarmingsinstallatie door 

middel van warmtepomp, tapwatervoorziening met warmtepomp en zonnecollectoren, meet- en regeltechniek met een 

gebouwbeheersysteem (GBS). Voor de tapwaterinstallatie zijn er buffervaten opgesteld met een inhoud van 12.000 

liter”, licht projectleider Ton Maat toe.

“Wij mochten al eerder, bij de nieuwbouw van veertien Bastion Hotels, bijdragen met onze kennis en kunde. Het 

nieuwe hotel in Amersfoort is wel het eerste hotel in deze rij dat gasloos is. Daarnaast vind ik het persoonlijk een 

mooi ontwerp; het is echt een project waar we als hele bouwteam trots op kunnen zijn.”  

Onderhoud
Radiair verzorgt ook het onderhoud van alle 34 Bastion Hotels. “We onderhouden onder andere de cv-installaties en 

luchtbehandelingssystemen en verhelpen storingen.” Het bedrijf, dat circa zestig medewerkers telt, is van maart tot 

eind december 2022 bezig geweest met de werkzaamheden bij Bastion Hotel Amersfoort. “Het was een uitdaging om 

alles binnen de gestelde planning te realiseren, maar ook deze keer is dat zeker gelukt.”

IndustrieBouw februari 2023 • 101

https://www.radiair.nl


Bastion Hotel • Amersfoort

Het warme interieur zorgt voor een gemoedelijke sfeer.
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Amersfoort • Bastion Hotel

Dankzij korte lijnen samen tot optimaal 
resultaat komen 

Voor het deskundige team van D&J Installatiebureau BV was Bastion Hotels geen onbekende: al vier 

keer eerder droegen zij met hun kennis en kunde bij aan een Bastion-project. Onlangs voor Bastion 

Hotel Amersfoort. Projectleider Sam Kok vertelt over deze veelomvattende opdracht.

“We hebben bij de bouw van Bastion Hotel Amersfoort de sanitaire installaties verzorgd. Concreet 

betekent dit wat we het loodgieterswerk voor onze rekening namen, maar onder andere ook het sanitair, 

hemelwaterafvoer, drogeblusleiding, de aansluitingen voor de keuken, bar en de vetafscheider 

installeerden.”

Korte lijnen
De projectleider prijst de hechte samenwerking binnen het bouwteam. “Dat we goed kunnen 

samenwerken, is al bij de eerste opdracht voor Bastion Hotels gebleken. Wij als partijen kennen elkaar 

onderling en de afspraken zijn helder. Daardoor loopt alles zeer soepel.” De kracht van D&J 

installatiebureau BV.? Volgens Kok is dat vooral de no-nonsense cultuur die binnen de organisatie 

heerst. “We zijn een platte organisatie en de lijntjes zijn intern heel kort. Zo komen we snel tot een 

optimaal resultaat.”

Complete installatie
D&J Installatiebureau BV. is gevestigd in het Limburgse Weert en telt zo’n dertig medewerkers. 

“Daarnaast werken we intensief samen met betrouwbare partners. Hierdoor verzorgen we meestal de 

complete W-installatie op de bouw.”
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Het pand werd opgebouwd op geboorde palen.
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Opdrachtgever
Bastion Hotel Groep BV, Utrecht

Directievoering
PM+ Bouwadvies BV, Eindhoven

Architect
Pieters Bouwtechniek, Amsterdam

Constructeur
Bekker & Stroband, Amsterdam

Hoofdaannemer
Van Grunsven Groep, Erp

Sanitair
D&J Installatiebureau BV, Weert

W-installatie
Radiair BV, Lopik

E-installatie
Verheggen Elektrotechniek BV, Wintelre

Airco installatie
Technisch Buro Kaptein BV, Rijswijk

Gevelbekleding stalen wand
Liket Dak & Gevel BV, Vught

Grondwerk
Aannemersbedrijf Vink BV, Overasselt

Metselaar
Van Son Metselbedrijf BV, Herpen

Bouwprogramma
Bouwen Bastion Hotel met kamers aan 
De Windturbine

Bouwperiode
December 2021 – februari 2023

Amersfoort • Bastion Hotel
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Kindcentrum Cornelis • Uitgeest

Veelzijdig en duurzaam 

Bijzonder ontwerp en een fijne plek voor de kinderen
kindcentrum 
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Tekst: Jan Smit
Foto’s: K_Dekker & InfraIB
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‘Het is een erg leuke opdracht vanwege het bijzondere
ontwerp en de mooie details’

Kindcentrum Cornelis • Uitgeest
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Uitgeest • Kindcentrum Cornelis

Langedijk heeft wel meer scholen helpen 
bouwen, momenteel heeft hij er twee 
onder zijn hoede. Kindcentrum Cornelis 
steekt er wat hem betreft toch wel 
bovenuit. Onder meer vanwege het 
ontwerp en de gebruikte materialen. Het 
kindcentrum heeft zowel aan de 
binnen- als buitenkant de vorm van 
landbouwschuren: drie aaneen om precies 
te zijn. Met schuine kappen en houten 
gebinten die goed passen in de landelijke 
omgeving. Ook binnen is die stijl 
doorgetrokken. De verschillende ruimtes 
kunnen worden afgesloten met grote 
boerenschuifdeuren.
 
Natuurlijke materialen
In de drie ‘schuren’ krijgen de onder- , 
midden- en bovenbouw elk hun eigen 
ruimte. Ook is er een grote centrale 
ontmoetingsruimte. Die heeft onder meer 
een speciale tribunetrap met een 
zitgedeelte om voorstellingen te kunnen 
bekijken. Ook heeft het gebouw een 
kookcafé en een atelierruimte. De 
inrichting van de ruimte rond de school 
sluit eveneens goed aan bij de omgeving. 
Die is zo natuurlijk mogelijk ingericht 
met gras, heuvels en housnippers. Boom-
stammen, een duiker, boerenhekjes en 
een piratenschip bieden de kinderen volop 
gelegenheid om te spelen. Bij de bouw is 
veel gebruik gemaakt van natuurlijke 
materialen. De gehele verdieping en het 
dak zijn gemaakt van hout en hsb. Ook al 
het zichtbare staal is bekleed met hout. De 
gevels zijn eveneens gemaakt van 
duurzaam hout en op het dak liggen 
zwarte leien.
 
Duurzaam verwarmen en koelen
Om het gebouw duurzaam te 
verwarmen en te koelen met zo laag 
mogelijke exploitatielasten is gekozen voor 
warmtekoudeopslag (WKO) in combinatie 
met een warmtepomp. Het gebouw bevat 
veel glas. Om te voorkomen dat het in 

Een duurzaam, energieneutraal gebouw in de vorm van landbouwschuren met veel open ruimtes en een zo 
natuurlijk mogelijke buitenruimte. Kindcentrum Cornelis in Uitgeest, dat plek biedt aan 275 basisschoolleerlingen, 
een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, is volgens Onderwijsorganisatie Tabijn de ideale plek voor de 
ontwikkeling van het kind. K_Dekker bouw & infra uit Warmenhuizen kreeg van Tabijn opdracht dit kindcentrum te 
realiseren. Een ‘erg leuke opdracht’, aldus projectleider Eric Langedijk.

de zomer te heet wordt, is er zonwering 
aan de buitenkant. Verder wordt gebruik 
gemaakt van warmteterugwinning en zijn 
de ruimtes voorzien van CO2-gestuurde 
ventilatie.Door de schuine daken zonder 
verlaagde plafond is alles wat hier onder 
wordt aangebracht ‘zicht werk’.  Het gaat 
daarbij om de detail aansluitingen van 
bijvoorbeeld schuine houten binnen-
kozijnen op de kappen en het installatie-
werk. Best lastig, aldus Langedijk: “Het 
moet goed passen en er mooi uitzien. Om 
daarvoor te zorgen hebben we alles eerst 
in 3D uitgetekend. Zo kun je goed visueel 

controleren of het allemaal past. Dan moet 
het er natuurlijk nog wel strak in, maar dat 
maakt de kans op fouten een stuk 
kleiner.” 
 
Voldoening
Al met al kijkt de projectleider terug op 
een ‘erg leuke opdracht’. Vanwege het 
bijzondere ontwerp en de mooie details en 
omdat het veel voldoening geeft om 
kinderen een fijne plek te bezorgen. “Via 
vlogs konden ze de bouw op de voet 
volgen. Dat heeft veel enthousiaste 
reacties opgeleverd.”

Via vlogs werden de leerlingen op de hoogte gehouden van de vorderingen van de bouw.
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Uniek en opmaat gemaakte trappen! 

‘Wie zijn Wij:’ 

MEBU Trappen BV gevestigd aan de Kabelstraat in Warmenhuizen is opgericht 
in 1995. Al 28 jaar zijn wij gespecialiseerd in het maken van op maat gemaakte 
houten trappen. Hedendaags wordt de trap steeds meer gezien als een 
meubelstuk in een woning. Alle trappen die onze werkplaats verlaten zijn 
uniek en worden gemaakt naar de wensen van de klant, dit kan zijn van 
klassiek, landelijk, industrieel of modern. 
 
 
 

MEBU TRAPPEN Kabelstraat 2   Warmenhuizen www.mebutrappen.nl 

Neem een kijkje 
op onze socials! 

Mebu: van zolder- tot complexe tribunetrap  
De speciale tribunetrap in de centrale ontmoetingsruimte van Kindcentrum Cornelis is gebouwd en geïnstalleerd 

door Mebu Trappen. Deze trap, die is gebouwd op een stalen frame, bestaat uit drie delen, vertelt Rik van der Ploeg, 

directeur en mede-eigenaar van Mebu. 

“Aan beide kanten zitten steektrappen. Die zijn 1.30 meter breed en bekleed met een soort marmoleum voor 

bescherming. Daartussenin bevindt zich het zitgedeelte. Dat is nog eens zo’n 4 meter breed en dient als tribune.” De 

trap is gemaakt van irokohout, duurzaam hardhout dat niet hoeft te worden behandeld en goed bestand is tegen 

vuil en vocht. De tweede, meer standaardtrap die Mebu maakte en plaatste, leidt naar de kantoren en klaslokalen op 

de verdieping.

Eigen werkplaats
Mebu heeft een eigen werkplaats. Daarin maakt het bedrijf houten trappen op maat, vooral voor (kleine) aannemers, 

timmerfabrieken en particulieren. “Ons assortiment is breed,” aldus Van der Ploeg. “We maken standaard 

zoldertrappen maar ook zeer gedetailleerde, klassieke en strakke, moderne trappen. De tribunetrap past hier goed 

bij: het was voor ons bijzonder en uitdagend om die te mogen maken.” 
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De speciale tribunetrap in de centrale ontmoetingsruimte is gemaakt van irokohout.
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Kindcentrum Cornelis • Uitgeest

‘Mooi, strak 
installatiewerk’  

Het w-installatiewerk in Kindcentrum Cornelis is 

verricht door Installatiebureau Rutgers BV. Deze 

installateur tekende zowel voor de verwarming, de 

sanitaire installaties, de koeling en de 

luchtbehandeling als voor een deel van de 

regeltechniek.

Voor de verwarming installeerde Rutgers een 

water/water-warmtepomp. Deze is aangesloten op 

verticale bodemwisselaar die is voorzien van acht 

boringen tot 140 meter diepte. In de zomer zorgen 

de bron en de bodemwisselaar voor verkoeling 

van de lucht. De luchtkwaliteit in de school wordt 

geregeld op basis van CO2 en voldoet aan de 

luchtkwaliteitseisen volgens het Programma van 

Eisen Frisse scholen klasse B (950 ppm).

In het zicht
Verder is elke lesruimte voorzien van een 

Priva-touchpoint one, een kastje waarmee de 

verlichting, zonwering en temperatuur kunnen 

worden geregeld. Ook meet dit apparaat het CO2-

percentage in de desbetreffende ruimte. 

Mooie opdracht
“Een mooie opdracht,” meent Michel Stam, 

projectleider namens Rutgers. “Op de verdiepingen 

blijft al het installatiewerk in het zicht. Dat ziet er 

goed uit. Mooi, strak installatiewerk, dat spreekt 

mij als installateur erg aan.”
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Opdrachtgever
Stichting Tabijn, Heemskerk

Architect
Weeda Architecten, Rotterdam

Installatietechnisch adviseur
De Blaay Van den Bogaard Raadgevende 
Ingenieurs BV, Capelle aan den IJssel

Constructeur
Berkhout Tros Bouwadviseurs BV, Alkmaar

Hoofdaannemer
K_Dekker bouw & Infra BV, Amsterdam

E-installateur
De Graaf Elektrotechniek, Castricum

S-intallateur
Installatiebureau Rutgers BV, Oosterblokker

Opmaat gemaakte trappen
Mebu Trappen, Warmerhuizen

Sloopwerkzaamheden
Van der Bel Sloopwerken BV, Middenmeer

Timmerwerkzaamheden
Timmerman Alkmaar, Alkmaar & Haarlem

Bouwprogramma
Kindcentrum Cornelis

Bouwperiode
Februari 2022 – oktober 2022

Uitgeest • Kindcentrum Cornelis

De luchtkwaliteit in de school voldoet aan de luchtkwaliteitseisen 
volgens het Programma van Eisen Frisse scholen klasse B.
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Dinteloord • Advertorial Martens Keramiek

Unieke circulaire én biobased gevelbekleding 
voor de kazerne in Dussen    

Voor de gevelbekleding van de onlangs in gebruik genomen brandweerkazerne in Dussen viel de keuze 

op een circulair én biobased plaatmateriaal dat ontwikkeld is door Martens keramiek, genaamd: Kerloc. 

Verkoper Iris Bastiaansen en projectleider Lotte Moens van Martens keramiek belichten het unieke 

materiaal.

Duurzaamheid heeft bij de Koninklijke Martens Groep altijd hoog in het vaandel gestaan, het is één 

van de kernwaarden voor de groep. Moens: “In 2018 zijn we begonnen met de ontwikkeling van Kerloc.  

Kerloc is een hoogwaardig, vezelversterkt koud-keramisch materiaal, bestaande uit houtvezels, vocht en 

natuurlijke mineralen. Het unieke van Kerloc is, dat het honderd procent circulair en biobased is.” 

‘’Bovendien is Kerloc onbrandbaar”, vult Bastiaansen aan. “Het heeft brandklasse A1, wel aardig als je het 

toepast bij een brandweerkazerne.”

Moens: “Na de lange levensduur van minstens vijftig jaar kunnen wij de panelen terugnemen, vermalen 

en als grondstof honderd procent hergebruiken in het productieproces. Aan dat proces komt geen 

additionele verhitting te pas. Kerloc ontstaat door een exotherme reactie tussen de grondstoffen.” 

Martens keramiek verwacht met het materiaal bij te dragen aan de verscherpte eisen voor de 

Milieuprestatie Gebouwen die vanaf 2030 gaan gelden.

Volop mogelijkheden voor gevelbekleding
De gevelbekleding heeft een natuurlijke uitstraling en kan afgewerkt worden met een coating in een 

breed scala aan kleuren, maar kan ook naturel toegepast worden. In dat laatste geval heeft Kerloc 

aanvankelijk een houtkleur, die na verloop van tijd ongecontroleerd verkleurt. Voor de 

brandweerkazerne in Dussen is gekozen voor een kleurrijke gevel met horizontaal gemonteerde panelen, 

die tegen een houten achterconstructie bevestigd worden met door Martens meegeleverde schroeven 

op kleur. Moens: “Architecten hebben volop ruimte om de gevelbekleding vorm te geven. Hier in 

Dussen is gekozen voor panelen, voornamelijk in het maximale formaat (1500x450 mm, red.), die in 

wildverband zijn aangebracht. Maar in een ander project werden bijvoorbeeld smalle verticale stroken 

toegepast.” De beplating voor de kazerne in Dussen werd door Martens op maat gemaakt, voorgeboord 

en gecoat. Bastiaansen: “Wij kunnen een totaalpakket leveren, maar het materiaal leent zich ook goed 

om zelf te bewerken.” 

Niet stilzitten
“Doorontwikkelen zit bij Martens in het DNA”, zegt Bastiaansen. “We zijn constant bezig om het materiaal 

nog verder te ontwikkelen en om nieuwe toepassingen te testen. Zo kijken we of de houtvezels vervan-

gen kunnen worden voor andere reststromen, bijvoorbeeld bermgras. Hierdoor blijven we innoveren!”
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Bedrijfsverzamelgebouw • Roden

Mathom BV en 
MIEDEMAbouw sloegen 
de handen ineen om het 
project te realiseren.
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Tekst: Margot Visser 
Foto’s: MIEDEMAbouwIB

Groningse hallenbouwer springt in    
De ideale oplossing voor startende en kleine ondernemers 

op de behoefte aan kleine bedrijfsruimte    
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Het ontwikkelen van bedrijfsverzamel-
gebouwen is niet iets waar MIEDEMAbouw 
uit Grijpskerk, gespecialiseerd in agrarische 
en industriële hallenbouw, zich normaliter 
veel mee bezighoudt. Maar de lege kavel 
aan de rand van bedrijventerrein Haarveld 
was een te mooie kans om te laten 
liggen, vertelt ontwikkelaar Jos Dijk. “Er 
is in Roden veel behoefte aan kleinere 

Voor startende en kleine ondernemers is het vaak moeilijk om 
aan bedrijfsruimte te komen. Op bedrijventerrein Haarveld in Roden 
ontwikkelde en realiseerde Mathom BV in samenwerking met MIEDEMA 
bouw 14 nieuwe bedrijfsruimtes en 5 kantoren, verdeeld over twee 
gebouwen en variërend van 50 tot 100 m², voor deze doelgroep. Alle units 
waren in een mum van tijd verkocht.

Het project bestaat uit twee 
gebouwen van respectievelijk 
20x45 meter en 20x40 meter.

Bedrijfsverzamelgebouw • Roden

bedrijfsruimtes. Voor kleine ondernemers 
is het vaak financieel onhaalbaar om een 
eigen pand te kopen. Wij zagen in Haarveld 
een kans om hen die mogelijkheid wel te 
kunnen bieden.”

Welstandseis
Dijks eigen bedrijf Mathom BV trad op als 
projectontwikkelaar, en MIEDEMAbouw 

sloot aan als uitvoerende bouwer. 
Architectenbureau Ruimte op Maat werd 
ingeschakeld om het gebouw te 
ontwerpen. Het project bestaat uit twee 
gebouwen van respectievelijk 20x45 meter 
en 20x40 meter. Het gebouw dat aan de 
rondweg is gelegen, had een meer 
uitgebreide welstandseis. “Daar mochten 
geen industriedeuren komen en dus 
hebben we aan die kant alleen kantoor-
ruimten gemaakt. Andere units zijn 
bedrijfsruimtes met een aantal daarvan 
mogelijkheid tot kantoor.”

Standaard systeem
Als specialist in hallenbouw kon MIEDEMA 
bouw hun standaardsysteem toepassen. 
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Roden • Bedrijfsverzamelgebouw

“Onze hallen hebben een fundering van 
beton en een constructie van staal. Met dat 
systeem kun je o.a. opslagruimtes en ook 
kantoorruimtes bouwen. Ook hier is dat 
het geval, we hebben twee units nog uit 
de verkoop gehouden en grenzend aan de 
rondweg N372 een kantoor. De units zijn 
voorzien van hoogwaardige, volgens BENG 
norm, geïsoleerde PIR sandwich-
panelen aan de wand met een geïsoleerde 
betonvloer. Het dak is geïsoleerd met PIR 
platen en qua constructie berekend op de 
draagkracht van zonnepanelen.”

MIEDEMAbouw bouwt in eigen beheer
Zowel fundering als staalconstructie maakt 
Miedema Bouw zelf. Daar ligt hun kracht 
volgens Dijk. “We werken met eigen 
mensen en machines en kunnen een 
opdrachtgever van het voortraject tot en 

‘De lege kavel aan 
de rand van het 

bedrijven-
terrein Haarveld 
was een te mooie 
kans om te laten 

liggen’

met de oplevering ontzorgen met 
voornamelijk eigen middelen. Ook het 
3D-ontwerp en de 3D-werkvoorbereiding 
wordt aangeboden. Omdat we alles in 
eigen hand houden kunnen we een hoge 
kwaliteit waarborgen. Om die reden 
werken we met een klein aantal goede 
onderaannemers waar we op kunnen 
vertrouwen. Communicatie is immers van 
wezenlijk belang om een project tot een 
goed einde te brengen. Met hoe minder 
partijen je dan te maken hebt, hoe 
eenvoudiger het wordt. En als er iets is, 
lossen we het samen op. Iets maken kan 
iedereen, maar het moet vooral ook naar 
tevredenheid vinden wij.”

Voor herhaling vatbaar
Dijk vindt een project als in Roden zeker 
voor herhaling vatbaar. “Er is veel behoefte 

aan, dat is duidelijk. Ik hoop dat 
gemeenten ervoor open staan om vaker 
op deze manier met ons samen te werken 
en dat we in de toekomst nog meer van dit 
soort projecten kunnen realiseren.”
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De Riet 24  9843 AR  Grijpskerk    Tel. 0594 - 249 029    Email: info@miedemabouw.nl     www.miedemabouw.nl

ONZE SPECIALISATIES

Industriehallen    Bedrijfspanden

Renovaties   Bewaarschuren

Werktuigbergingen

Vanwege de welstandseisen mocht het gebouw dat aan de 
rondweg is gelegen, niet voorzien worden van industriedeuren.

Bedrijfsverzamelgebouw • Roden

IndustrieBouw februari 2023 • 120



‘Houd het 
overzichtelijk en 

simpel’ 

Het grondwerk, de riolering en de bestrating van het 

terrein van de nieuwe bedrijfsunits in Roden is 

uitgevoerd door Loon- en Grondverzetbedrijf 

Wilgenburg B.V. uit Grootegast. 

“We hebben grond ontgraven en afgevoerd, 

vervolgens zand en menggranulaat ten behoeve van 

de fundering aangebracht en de riolering verzorgd. 

Het straatwerk bedraagt zo’n 1.500 m2, uitgevoerd in 

een antraciet klinker en wat betreft de parkeervakken 

in verschillende kleuren steen. Ook hebben we een 

aantal plantvakken aangelegd en tegen de 

gemeentegrens parkeervakken met graskeien. Dit 

soort middelgrote werken straten we overigens ma-

chinaal”, vertelt directeur/eigenaar Menno 

Wilgenburg.

Grondverzetmachines
Naast onderaanneming van grondwerk en agrarisch 

loonwerk houdt Loon- en Grondverzetbedrijf 

Wilgenburg zich ook bezig met de verhuur van kranen 

en machines. Ze verhuren allerlei soorten 

grondverzetmachines voor de bouw en wegenbouw, 

niet alleen in Noord-Nederland maar ook daarbuiten. 

Korte lijnen
De kracht van zijn bedrijf ligt in de korte lijnen vindt 

de ondernemer. “Ik ben het eerste aanspreekpunt voor 

opdrachtgevers en zodra een project van start gaat 

verschuift dit naar de voorman op het werk. Met meer 

mensen heeft een klant niet te maken. Houd het over-

zichtelijk en simpel, dat is ons motto.”

Tweemat 1A | 9861 TB Grootegast
Tel: 0594-613407 | E-mail: info@wilgenburgbv.nl 

www.wilgenburgbv.nl

Sloopwerkzaamheden

Grondwerk t.b.v. utiliteitsbouw

Aanleggen van drainage en hwa

Aanleg van bestrating

Tuinaanleg

Agrarisch loonwerk

Slootschonen met 8-tons rupskraan

Bomen zagen en stobben frezen

Roden • Bedrijfsverzamelgebouw
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Bedrijfsverzamelgebouw • Roden

Wij garanderen een ruime hoeveelheid kennis en ervaring op 
het gebied van betonwerk en streven naar de beste kwaliteit.

Actief in alle sectoren, van bedrijfsmatig tot particulier

Bekijk onze vernieuwde website of vraag vrijblijvend informatie of een o�erte aan.

Wij garanderen een ruime hoeveelheid kennis en ervaring op 
het gebied van betonwerk en streven naar de beste kwaliteit.

Actief in alle sectoren, van bedrijfsmatig tot particulier

Waarmogelijk

emissie loos

vlinderen

betonvloeren de ronde bv 2022.indd   1betonvloeren de ronde bv 2022.indd   1 12-10-2022   08:5912-10-2022   08:59Totaaloplossing in betonvloeren 
Op het gebied van betonvloeren levert Betonvloeren De Ronde B.V. uit Ommen een totaaloplossing. Naast het 

leveren en aanbrengen van de vloer kan het bedrijf ook de isolatie en wapening verzorgen. 

“En mocht een opdrachtgever dat willen dan zorgen we ook dat er vloerverwarming in komt”, vertelt directeur Frans de 

Ronde. De zakelijke markt vormt het grootste deel van de orderportefeuille, daarnaast richt De Ronde zich op de 

particuliere markt en de agrarische sector (o.a. aardappelschuren en veestallen). Monoliet vloeren zijn hun 

specialisme.

Voor de nieuwe bedrijfsunits in Roden heeft Betonvloeren de Ronde twee monoliet vloeren van 800 m2 geleverd en 

aangebracht. De Ronde: “Hier zorgde Miedema Bouw voor de wapening en bestond onze opdracht puur uit het leveren, 

storten en vlinderen van het beton. Het was een behoorlijk bewerkelijke klus door de vele dorpels in de panden.” 

Werkwijze
De werkwijze van het bedrijf kenmerkt zich door een grote mate van nuchterheid. “Bij ons geen poeha, dat sluit ook 

goed aan bij een bedrijf als Miedema. Wij vinden het belangrijk om loyaal te zijn aan onze trouwe klanten, waarvan zij 

er één zijn.”
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Hovinga BV
Grensweg 12
9231 HV  Surhuisterveen
0512-363400
dak@hovinga.nl
www.hovingadak.nl

EPDM dakbedekking

Kunststof dakbedekking

Bitumineuze dakbedekking

Nieuwbouw & renovatie

Reparatie & onderhoud

Zinkwerk

Toonaangevend in het 
Noorden 

Op het gebied van dakbedekking is Hovinga Dak- en 

Zinkwerk B.V. uit Surhuisterveen een toonaangeven-

de partij in de drie noordelijke provincies. 

Zij adviseren hun opdrachtgevers in zowel 

woning- als utiliteitsbouw over de meest geschikte 

dakbedekking en voeren deze werkzaamheden zelf 

uit, met een team van vijftien goed opgeleide 

dakdekkers. Als lid van Vebidak (Vereniging 

Dakbedekkingsbranche Nederland) staan ze garant 

voor een goede kwaliteit.

Familiebedrijf
Het in 1987 opgerichte familiebedrijf staat 

inmiddels onder leiding van de derde generatie, 

kleinzoon Henk-Peter Bethlehem. Naast het 

dakbedekkingsbedrijf bestieren zij tevens de 

handelsonderneming, waar klanten terecht kunnen 

voor de bevoorrading van dakbedekkingsmaterialen 

en aanverwante producten zoals bedrijfskleding en 

persoonlijke beschermingsmiddelen.

Expertise
Voor de bedrijfsunits in Roden bracht Hovinga 

Dak- en Zinkwerk in opdracht van MIEDEMAbouw 

1.700 m2 dakbedekking (PVC 1,5 mm) met 

PIR-alu isolatie (140 mm FM approved) aan. “Als 

vaste onderaannemer doen wij vrijwel al hun 

dakwerk. MIEDEMAbouw is een erg prettige partij 

om mee samen te werken. Ook dit is weer een mooi 

project geworden”, zegt Bertus Tolner, 

verantwoordelijk voor de afdeling Dak- en Zinkwerk 

binnen Hovinga B.V.

Het dak is qua constructie berekend 
op de draagkracht van zonnepanelen.
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Bedrijfsverzamelgebouw • Roden

Bedrijfsdeuren op maat : even Apeldoorn bellen 
“Wij leveren alle soorten deuren voor een hal, of het nu een overheaddeur of een branddeur betreft”, stelt Roel Elias 

van Access Door Systems bv (XS Doors). Het in Apeldoorn gevestigde bedrijf levert een breed assortiment 

bedrijfsdeuren van voornamelijk Nederlandse fabrikanten welke A-kwaliteit leveren. 

“Korte lijnen, snelle levertijden, ontzorgen en scherpe prijzen, dat zijn de kernbegrippen die wij hoog in het vaandel 

hebben”, aldus Elias. Het assortiment bestaat uit dock equipment (laad- en lossystemen), brandwerende deuren, 

overheaddeuren, roldeuren, snelloopdeuren en garagedeuren. Naast een compleet assortiment is de 

projectorganisatie sterk in ontzorgen van hun klanten, bijvoorbeeld in het voortraject met engineering (o.a. BIM/Revit/

IFC), maar ook na oplevering met hun afdeling service en onderhoud (24/7). Elias: “Geen vraag is te gek voor ons, of 

het nu een project is van één deur of meerdere deuren, het maakt ons niet uit, de klant staat centraal.”

Voor het bedrijfsverzamelgebouw in Roden leverde XS Doors in opdracht van Miedema Bouw 21 overheaddeuren van 

3,5 bij 5,5 meter (type ISO40). “We werken al zo lang voor onze goede relatie Miedema dat we inmiddels wel kunnen 

spreken van wederzijds respect voor datgene wat wij beiden doen. Dat elk project vlekkeloos verloopt is een utopie, 

maar het gaat erom hoe je zaken gezamenlijk oplost, dat is onze kracht”, aldus Elias.
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Het bedrijfsverzamelgebouw omvat 14 nieuwe bedrijfsruimtes en 5 kantoren.
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‘We houden het werk 
graag dichtbij’  

Relaties onderhouden vindt Johan Wilgenburg 

misschien wel het belangrijkste aspect van zijn 

werk. Met zijn gelijknamige installatiebedrijf 

bedient hij al meer dan 25 jaar klanten in de 

Groningse gemeente Westerkwartier en directe 

omgeving. 

“Het is fijn om een verlengstuk van een bedrijf te 

zijn. Ik ken veel van mijn klanten al zo lang dat ik 

precies weet wat zij van mij verwachten. Het gaat 

dan niet meer over wie gaat het doen maar hoe 

gaan we het doen. Wij houden het werk dichtbij, 

dat vinden we plezierig. 

De rol van dorpsinstallateur past ons heel goed”, 

aldus de ondernemer. In opdracht van MIEDEMA 

bouw, ook zo’n langdurige relatie, verzorgde hij de 

basis installatiewerkzaamheden voor de nieuwe 

bedrijfs- en kantoorunits in Roden. “Elektra, 

verlichting, meterkasten en wat W-werk”, somt 

hij op. “De units worden vrij kaal opgeleverd, de 

kopers kunnen het naar eigen wens inrichten. We 

hebben met plezier aan dit project gewerkt.”

Elektra

Verlichting

Gas

Water

Zink

CV

Sanitair

Ventilatie

Aldringastraat 11 | 9822 AM Nierkerk
(0594) 50 73 00 | info@johanwilgenburg.nl

www.johanwilgenburg.nl

Bedrijfsverzamelgebouw • Roden
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Projectontwikkelaar
Mathom BV

Hoofdaannemer
MIEDEMAbouw, Grijpskerk

Installateur
Johan Wilgenburg Installatiebedrijf, Niekerk 
Westerkwartier

Grondverzet
Loon-en Grondverzetbedrijf Wilgenburg BV, 
Grootegast

Dak & gevel bekleding
Hovinga Dakkonstrukties en Lichtstraten BV, 
Surhuisterveen

Deuren
Alpha Deuren Noord-Oost, Apeldoorn

Betonwerkzaamheden
Betonvloeren De Ronde, Ommen

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfsverzamelgebouw met kantoren 
& opslag verdeeld over twee panden

Bouwperiode
Mei 2022 – februari 2023

Bruto vloeroppervlakte
1.700 m2

Roden • Bedrijfsverzamelgebouw

‘Ik hoop dat we in 
de toekomst nog 

meer van dit soort 
projecten kunnen 

realiseren’
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Nieuwbouw Aldi • Middelburg

De uitbreiding moest 
tegen een bestaande 
situatie gerealiseerd 
worden.

Nieuwe supermarkt met     

Modulo concept maakt industrieel en duurzaam bouwen mogelijk

garage tegen bestaande bouw 
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Tekst: Heidi Peters
Foto’s: V&V BouwIB
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Han en Christian van de Velde hebben 
al vele jaren ervaring in de bouwsector, 
ook met het bouwen van supermarkten. 
Han van de Velde: “We werken altijd met 
vaste onderaannemers, zoals installateur, 

De nieuwe Aldi in Middelburg is niet de eerste Aldi die V&V Bouw uit Nieuwerkerk heeft gerealiseerd. De 
aannemer, in 2019 opgericht door vader Han en zoon Christian van de Velde, bouwde en verbouwde al meerdere 
filialen. “Onze flexibiliteit komt van pas bij de Aldi-aanpak.”

Nieuwbouw Aldi • Middelburg

nieuwbouw • verbouw • 
utiliteitsbouw

Rijksweg 26A • 4306 AW Nieuwerkerk •
info@venvbouw.nl • tel: 0111 24 14 00

www.venvbouw.nl

Wij helpen
je verder

‘We werken altijd met vaste onderaannemers’

betonbedrijf, metselbedrijf enzovoorts. Ik 
verwacht dat bouwprojecten de komende 
jaren meer en meer zo worden 
aangepakt, omdat er steeds meer 
specialismen ontstaan. V&V Bouw doet 

voornamelijk nieuwbouw in zuidwest 
Nederland. Daarnaast doen we onder de 
naam Blouberg aan vastgoedontwikke-
ling, zowel industrieel als woningbouw of 
woningbouw gerelateerd.”

Industrieel bouwen heeft de toekomst
Dan is er nog Modulo. Dit is een concept 
van Jonathan van de Velde (inderdaad, 
eveneens een zoon), die dit samen met 
Bennie Remeynse heeft ontwikkeld. 
Modulo is ontwikkeld vanuit de gedachte 
dat de woningnood alleen snel geledigd 
kan worden door industrieel en 
duurzaam te bouwen. Binnen Modulo 
wordt een module bij een casco-
betonbouwer in de fabriekshal gebouwd. 
Deze woningen kunnen in drie dagen staan 
en hebben als bijkomend voordeel dat ze 
in Natura2000 gebieden geplaatst kunnen 
worden. De scope van V&V Bouw richt zich 
op bouwprojecten tot ongeveer tien 
woningen. Grotere projecten worden in 
bouwfases verdeeld. “We werken bij 
voorkeur aan bouwprojecten van maximaal 
een jaar, dat ligt ons het best.” Met een 
bouwperiode van tien maanden past de 
nieuwe Aldi in Middelburg daar naadloos 
in.

Passen bij Aldi
“Aldi houdt altijd een aanbesteding”, 
vertelt Van de Velde senior. “Het is onze 
vierde vestiging en dan hebben we ook 
nog wat Aldi’s verbouwd. We passen bij 
elkaar, qua organisatie, afstemming en 
korte lijntjes. Wij staan bekend om de 
staalindustrie, omdat ik veel grote 
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Actief meedenkende 
leverancier  

Bouwcenter Esselink uit Middelharnis is 

leverancier van V&V Bouw, hoofdaannemer voor 

de bouw van de nieuwe Aldi in Middelburg. “Wij 

leveren o.a. ruwbouwmaterialen, gevelbekleding 

en verzorgen tegelwerk”, vertelt 

vertegenwoordiger Leendert Kranenburg. “Voor de 

bouw van Aldi leverden wij onder meer 

kalkzandsteen, isolatie, gevelstenen, betonvloeren 

en gevelbekleding.”

Bouwcenter Esselink denkt mee met de 

opdrachtgever om te zorgen dat de materialen 

op tijd geleverd kunnen worden voor een goede 

prijs. “Wij moeten er als leverancier voor zorgen 

dat we met betrouwbare partners werken die 

waarmaken wat ze beloven. Dat doen we dan ook 

en dat is belangrijk voor onze afnemers. We geven 

sturing aan het tekenproces van bijvoorbeeld de 

betonvloeren. Ook geven we daar waar mogelijk 

advies, bijvoorbeeld over welke mortel het beste 

gebruikt kan worden bij een specifieke gevelsteen. 

Zo houden wij gedurende de gehele bouw contact 

en denken we actief mee voor wat betreft onze 

leveringen.”

 

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

Bouwmaterialen en
professioneel advies!

Middelburg is een mooie, moderne Aldi supermarkt rijker.
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vangelder.com

#teamvangelder
feliciteert 
Aldi met de 
opening van 
haar filiaal
in Middelburg

Bouwput in krappe 
omgeving  

Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio West 

uit Zierikzee verzorgde in opdracht van V&V Bouw 

het grond- en leidingwerk voor de parkeergarage 

onder de nieuwe Aldi in Middelburg. Voor de 

nieuwbouw is een deel van het winkelcentrum 

gesloopt en pas toen was exact duidelijk waar het 

ene gebouw stopt en het andere begint. 

“Toen bleek het nog een hele uitdaging de nieuwe 

Aldi exact passend te maken binnen de contouren 

van de bestaande  gebouwen en de omgeving”, 

vertelt rayonleider Bart van der Drift. “Daarnaast 

hebben we te maken met de ondergrondse 

infrastructuur.” Van Gelder heeft de kelder 

uitgegraven, de grond afgevoerd en een damwand 

aangebracht. “Na de bouw van de kelder hebben 

wij deze weer weggehaald en vervolgens 

aangevuld en rondom voorzien van straatwerk”, 

legt Van der Drift uit.

Gedenkwaardig aan deze bouw is de enorme 

regenwateroverlast die in september ontstond. “Er 

viel 72 mm neerslag. Dit kon het rioolsysteem in 

de wijk niet aan en het water liep zo, met 

putdeksels, onze kelder in. Dit was een week 

nadat de betonvloer was gestort. Door de goede 

samenwerking met de brandweer en V&V Bouw 

konden de bouwactiviteiten na enkele dagen 

hervat worden.”

Afstemming
“Ook uitdagend was de locatie: omwonenden 

dicht op de bouw, een winkelcentrum en een 

omgeving met kleine straatjes. “Het vergde veel 

afstemming en wederzijds afspraken nakomen. 

Dat hebben we goed gedaan. De opgelopen 

achterstand op de planning hebben we weer 

ingehaald.”
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bedrijfshallen heb gebouwd en kennis 
heb van bouwen met staal. De nieuwe 
Aldi bestaat uit een betonnen constructie 
met daarboven een staalconstructie met 
metselwerk.” De supermarkt is een apart 
compartiment binnen het winkelcentrum 
waardoor de brandweringseisen fors zijn. 
Het pand is daarom onder meer uitgerust 
met brandschermen en -luiken.

Heel veel water
V&V Bouw kreeg voor het eerst te maken 
met een parkeergarage met daarboven een 
supermarkt die tegen een bestaande 
situatie gerealiseerd moest worden. Een 
deel van winkelcentrum Dauwendaele 
werd gesloopt en in de ontstane ruimte 
kwam de uitbreiding. “We hebben 
damwanden geslagen en vervolgens de put 
uitgegraven. Een bouwput van vier meter 
tegen een bestaande bouw is best 
spannend. Daar komt nog bij dat er 
wateroverlast is ontstaan door extreme 
regenbuien. De riolering van de gemeente 
stroomde over in onze put tot er zo’n twee 
meter water in stond. Doordat de vloer net 
was gestort hebben we in principe weinig 
schade gehad, maar je moet het wel 
oplossen. Samen met de gemeente, de 
brandweer en Aannemingsmaatschappij 
van Gelder uit Zierikzee is het weggepompt 
en schoongemaakt. Enkele dagen 
later konden we weer verder.” Van de 
Velde besluit: “Mooi dat er na tien 
maanden een winkel met parkeergarage 
staat, dat hebben we in goede samen-
werking met de onderaannemers voor 
elkaar gekregen.”

Een parkeergarage mag niet ontbreken.
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betonwerken bv

Funderingen
Vloeren
Montage
Maatwerk

kosterbetonwerken.nl

Ons betonwerk 
zit als gegoten…

Betonpomp huren? 
Neem contact met ons op!

Industrieweg 38  |  Zierikzee
info@kosterbetonwerken.nl

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

De supermarkt is een apart compartiment binnen het winkelcentrum.

IndustrieBouw februari 2023 • 134



Opdrachtgever
ALDI Vastgoed BV, Culemborg

Architect
Den Hollander Bouwadvies en Ontwerp BV, 
Klundert

Hoofdaannemer
V&V Bouw BV, Nieuwerkerk

Grond- en straatwerk
Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio 
West, Bergschenhoek

Metselwerk
Metselbedrijf Terpstra BV, Zierikzee

Betonwerk
Koster Betonwerken BV, Zierikzee

Leverancier bouwmaterialen
Bouwcenter Esselink, Middelharnis

Bouwprogramma
Bouwen Aldi supermarkt met ondergrondse 
parkeergarage naast Winkelcentrum 
Dauwendaele

Bouwperiode
Juni 2022 – februari 2023

Bruto vloeroppervlakte
2.473 m²

Middelburg • Nieuwbouw Aldi

Terpstra heeft alle 
disciplines in huis 

Metselbedrijf Terpstra BV uit Zierikzee nam bij de 

nieuwbouw van de Aldi met parkeergarage het 

binnenwerk, lijmwerk van de kalkzandsteen, voor 

zijn rekening en het doorstrijken van de voegen 

(pointmasteren) aan de gevel. 

Directeur Hans Terpstra: “Wanneer je aan een 

supermarkt werkt, dan weet je voordat de eerste 

steen gemetseld is, wanneer het klaar moet zijn. 

De deadline is altijd al bekend. Ik durf wel te 

zeggen dat dit is waar wij goed in zijn. Dat is ook 

de reden dat wij alle disciplines zoals 

pointmasteren, dunbedmortel, verlijmen, 

speciaal- en siermetselwerk in huis hebben. Zo 

zijn wij niet afhankelijk van andere partijen en 

opdrachtgevers vinden het ook prettig dat wij hen 

veel uit handen kunnen nemen.”

Uitzonderlijk in Zuidwest-Nederland is dat 

Terpstra over eigen hefsteigers beschikt. Hierdoor 

hoeft er geen traditionele steiger gebouwd te 

worden. Dat betekent tijdwinst en meer ruimte 

direct om de bouw heen. Rondom de Aldi stonden 

drie hefsteigers. “Wij zorgen er altijd voor dat het 

goed komt. Op tijd.”

Scheepstimmerdijk 26
4301 LT Zierikzee

www.terpstra.nl

Tel 0111 456500
info@terpstra.nl
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www.renson.eu

FIXSCREEN® MINIMAL 
CURTAIN WALL 50
Windvaste doekzonwering voor vliesgevels  
 Houdt rekening met thermische uitzetting van de 

vliesgevel en is oneindig koppelbaar
 Slanke koppelzijgeleider - 50 mm, garandeert 

centrale doorschroeving
 Voorbouw of inbouw mogelijk
 Windgarantie tot 130 km/u
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Voor het meest strakke resultaat   

Zwembad de Koerbelt in Rijssen is dankzij een samenwerking tussen producent Renson en montagebedrijf 

Wonnink Zonwering BV goed beschermd tegen de zon.

 “Architect Reitsema had voor dit zwembad met grote raampartijen de wens voor een esthetisch 

eindresultaat. We hebben in totaal 45 screens van 4,65 meter hoog in vliesgevelstijlen verwerkt. Door onze 

specialistische aanpak, een totale integratie van het doek in de vliesgevel, heeft dat uitstekend uitgepakt: de 

doeken hangen altijd strak en de naden zijn onzichtbaar”, aldus Erik Jansen, manager werkvoorbereiding bij 

Wonnink Zonwering BV. 

Eén in plaats van twee geleiders
“Ons specialisme ligt in het toepassen van de screens in de vliesgevel. We gebruiken daarvoor een speciaal 

projectprofiel, in dit geval 50 mm, voor een zo minimalistisch mogelijk resultaat. Gebruikelijk in de markt is 

het plaatsen van twee geleiders naast elkaar. De thermische uitzetting is dan beperkt. Wij werken met een 

verschuifbare kast, zodat het doek gekoppeld wordt aan de zijgeleider. Onze oplossing gaat dus uit van één 

in plaats van twee geleiders, met aan de zijkant een rits.”

Eén in plaats van twee geleiders
Pieter Vanhoutte en Ron Groeneveld 

van Renson voegen daaraan toe: “De 

R&D van dit product wordt door Renson 

uitgevoerd. Met ruim 1.200 medewerkers 

zetten wij wereldwijd de trends voor een 

gezond binnenklimaat en een 

comfortabel buitenleven. Met het 

kloppende hart en het kenniscentrum in 

België plus een internationaal 

productie- en verkoopnetwerk creëren 

wij fraaie, plezierige en comfortabele 

ruimten als deze. Onze samenwerking 

laat zien dat krachtenbundeling leidt tot 

trendsetting op het gebied van strakke 

esthetische zonwering.”

‘Ons specialisme ligt in het toepassen van de 
screens in de vliesgevels’
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Sportief recreatiecentrum met 

Zwembad met volledig chemicaliënvrij badwater 

‘wereldprimeur’     
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Tekst: Jan Smit 
Foto’s: Van Norel Bouwgroep & Antea GroupIB

Het grote 
recreatiecentrum heeft 
een regionale uitstraling.
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Het wedstrijdbad is deels voorzien van een beweegbare bodem.
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Sporthallen en zwembaden heeft Van 
Norel Bouwgroep in haar inmiddels ruim 
75-jarig bestaan al wel vaker gerealiseerd. 
Maar een sportief recreatiecentrum met 
een bruto vloeroppervlak van 8.740 m²: 
zo groot bouwde de aannemer uit Epe ze 
nog niet eerder, vertelt projectleider Corné 
Vreugdenhil. En dat ook nog eens 
binnen de eigen regio. Epe ligt op een 
kleine twintig kilometer van Nunspeet. 
“Dan voel je als bouwer toch altijd wel 
extra drang om er een mooi referentie-
project van te maken.”

Uitgebreid zwemgedeelte
De Wiltsangh heet dit medio februari door 
Van Norel opgeleverde recreatiecentrum, 
dat staat op het gelijknamige sportpark. 
Behalve een 48 meter lange sporthal, een 
aparte turnhal en een sportcafé herbergt 
De Wiltsangh ook een groot zwem-
gedeelte. Dit zwemgedeelte omvat een 
wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een 
recreatiegedeelte met onder meer twee 

Een groot, sportief recreatiecentrum met een regionale uitstraling: 
voor Van Norel Bouwgroep uit Epe was de bouw van De Wiltsangh in het 
nog geen twintig kilometer verderop gelegen Nunspeet een bijzondere 
opdracht. Een ‘thuiswedstrijd’ met een ‘wereldprimeur’.

glijbanen en een whirlpool. Het wedstrijd-
bad is 25 meter lang, heeft zes banen en 
is deels voorzien van een beweegbare 
bodem. Het doelgroepenbad bemeet 15 bij 
8 meter. Dit bad heeft, naast een 
beweegbare bodem, ook nog eens 
helemaal chemicaliënvrij badwater en 
wordt mede gedesinfecteerd via uv-
straling. Dat is onder andere ideaal voor 
mensen die erg gevoelig zijn voor chloor in 
het water. Een primeur voor Nederland en 
wellicht zelfs een mondiale primeur 
waarvoor de provincie ontheffing heeft 
verleend. De zwemwaterwet schrijft 
namelijk toepassing van chloor voor.

Houten constructie
De hoofddraagconstructie van het 
recreatiecentrum is voornamelijk van hout. 
De onderbouw is van beton, net als de 
wanden en de baden, die zijn betegeld. De 
verdiepingsvloeren zijn gemaakt van 
kanaalplaten. Er is gekozen voor houten 
overspanningen omdat die zich goed 
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houden in zwembaden en uit esthetische 
motieven. Vreugdenhil: “Voor de 
uniformiteit is het mooier om dan overal 
hout te gebruiken.” De afwerking is sober 
maar doelmatig. Zowel de wanden van het 
zwemgedeelte als die van de sportzalen 
zijn gemaakt van geluidsabsorberende 
materialen, namelijk houtwolcement-
platen, geperforeerde dakplaten en 
binnendozen en geperforeerde houten 
wandbeplating. Ook is het recreatie-
centrum energieneutraal. Op het dak staan 
luchtwarmtepompen en liggen zonne-
panelen. Verder heeft De Wiltsangh een 
WTW-installatie en CO2-gestuurde 
ventilatie.

Goede afstemming is cruciaal
Het project was weliswaar omvangrijk, 
maar op zich was de bouw voor Van Norel 
volgens Vreugdenhil niet complexer dan 
andere zwembaden. “Meest uitdagend bij 
de bouw van een zwembad is om dit goed 
dampdicht te maken en de verschillende 
disciplines op elkaar af te stemmen. Een 
zwembad damp-, lucht- en waterdicht 
maken vergt veel tijd en extra scherpte ten 
opzichte van de reguliere utiliteitsbouw. 
Maar ook dat hebben we inmiddels goed 
onder de knie. Dit is al het vijfde zwembad 
dat we hebben gebouwd. Het is zo 
langzamerhand onze specialiteit 
geworden.”

‘Een 
zwembad 

damp-, 
lucht- en 

waterdicht 
maken vergt 

veel tijd 
en extra 

scherpte ten 
opzichte van 

reguliere 
utiliteits-

bouw’

De 48 meter lange sporthal.
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De speciale turnhal voor wedstrijden.

IndustrieBouw februari 2023 • 143



De Wiltsangh • Nunspeet

• Riolerings- en Afvalwatersystemen 
• Waterbouw
• Aanleg boorloca� es voor geothermie en aardwarmte
• Gebiedsinrich� ng
• Reconstruc� e infra en openbare ruimte
• Beheer en onderhoud

Specialist in realisatie 
van woon-, werk- en 

recreatiegebieden

Meer weten? 
Scan dan 
deze QR-code

Het doelgroepenbad is ook geschikt voor mensen 
die erg gevoelig zijn voor chloor in het water.
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‘Hier komen alle facetten van ons werk 
samen’  

Voor de inrichting van de complete openbare ruimte rondom sportcomplex De Wiltsangh in Nunspeet 

tekende Antea Group. Antea Realisatie BV, de aannemingstak van dit ingenieurs- en adviesbureau, legde 

eerst ondergronds een infiltratieriool, een vuilwaterriool en verlichtingskabels aan. Daarna volgden 

onder meer 365 parkeerplaatsen, wadi’s, de half verharde paden om het gebouw, een zittribune voor de 

korfbal, een amfitheater en fietsenstallingen. 

Ook installeerde Antea Realisatie zeven suppletietanks met een inhoud van 20 m³ per stuk. “Daarin 

wordt hemelwater opgevangen dat wordt gebruikt in de zwembaden,” verduidelijkt projectleider Menno 

ten Have. “Dat is een nieuwe duurzame ontwikkeling: wij hadden dit nog niet eerder bij de hand gehad.”

Hoogteverschillen
Bijzonder aan dit project waren ook de hoogteverschillen. De sporthal ligt twee meter beneden het 

maaiveld, het zwembad ligt er twee meter boven. Om dit verschil te overbruggen heeft Antea Realisatie 

bij de hoofdentree van Sportcomplex De Wilthsangh een natuurstenen trap gebouwd.

Ten Have spreekt van een leuke, veelzijdige opdracht. “Eigenlijk komen alle facetten van ons werk in dit 

project samen.”

Antea Group
Antea Realisatie BV, dat onderdeel uitmaakt van Antea Group, richt zich op de inrichting van woon-, 

werk- en recreatiegebieden, de aanleg van riolering, waterwerken en locaties voor energiewinning door 

heel Nederland.

IndustrieBouw februari 2023 • 145

https://anteagroup.nl


De Wiltsangh • Nunspeet

De hoofddraagconstructie van het recreatiecentrum is voornamelijk van hout.
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‘Goede reclame’  
Wie de buitengevels van De Wiltsangh in 

Nunspeet bekijkt, ziet het direct: het markante 

metselwerk. Er is niet, zoals doorgaans, in 

halfsteensverband gemetseld, maar in rollagen: 

de stenen liggen en staan recht boven elkaar. Een 

idee van de architect, vertelt Herwin Bonestroo, 

meewerkend eigenaar van B&K Metselwerken, dat 

al het metselwerk aan het sportief recreatiecen-

trum heeft verricht. 

“Rollagen zie je niet zoveel meer tegenwoordig. 

Voor ons daarom leuk om te doen en bewerkelijk. 

Om de sterkte van het metselwerk te verhogen 

moet je in de lintvoegen om de twee stenen 

geprefabriceerde Murfor-wapening leggen. Maar 

het is mooi en netjes geworden.” Naast de 

buitenmuren metselde B&K ook de betonstenen 

binnenmuren.

B&K Metselwerken, dat is gevestigd in Nunspeet, 

is een allround metselbedrijf. Bonestroo: “Van 

tuinmuurtjes tot het restaureren van monumenten: 

we metselen het allemaal. Meestal in een straal 

van zo’n 30 tot 40 kilometer rondom Nunspeet. De 

Wiltsangh is voor ons dan ook goede reclame.”
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Opdrachtgever
Gemeente Nunspeet

Architect
Slangen + Koenis Architecten, IJsselstein

Adviseur constructies
Lievense WSP, Nieuwegein

Hoofdaannemer
Van Norel Bouwgroep, Epe

Installateur
Hellebrekers Technieken, Nunspeet

TerreinInrichting buiten
Antea Group, Deventer

Vloerafwerking
PMR Projectstoffering BV, Rotterdam

Metselwerk
B&K Metselwerken, Nunspeet

Aluminium kozijnen & vliesgevels
JM van Delft & Zn, Drunen

Vloerluiken
Storax BV, Zwijndrecht

Trappen & bordessen
MBS Specials, Soest

Looptijd
2021 - 2023

Bruto vloeroppervlakte
8.740 m2

Een primeur voor 
Nederland en 

wellicht zelfs een 
mondiale primeur
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Tekst: Rien Tholenaar
Foto’s: bkvv architecten & Eppo Karsijns Red Pixl MediaIB

Waterfall is duurzaam, 
esthetisch onderscheidend 
en transparant. 
Foto: bkvv architecten.

Waterfall is het kantoor 
van de toekomst 
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Het kantoorpand gaat subtiel op in de natuurlijke omgeving.
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Remmers Bouwgroep uit Tilburg houdt 
zich volgens Richard bezig met zowel 
projectontwikkeling als realisaties. “Wij 
richten ons daarbij op wonen en zorg, 
sport en onderwijs, bedrijfshuisvesting en 
projectontwikkeling. Onze meerwaarde zit 
hem met name in ontwerpen, 
engineering en bouwen van complete 
projecten. In de cases trokken wij samen 
op met de architect en onze opdrachtgever 
om in gezamenlijkheid binnen een 
resultaat-stellend budget tot het beste 
resultaat kunnen komen. Ik durf te stellen 
dat wij daar samen met onze 
bouwpartners ook bij de bouw van dit 
nieuwe kantoor aan de Rosmalens Plas in 
Den Bosch weer prima in geslaagd zijn.”

Meedenken over technische 
vraagstukken
Volgens Marijnissen klopt alles aan het 
nieuwe kantoor dat in opdracht van HM2 
Property Developers en naar ontwerp van 
bkvv architecten is gebouwd. “Het vier 
verdiepingen tellende kantoor heeft een 
bruto vloeroppervlak van ruim 2.200 m². 
Het pand bestaat uit een hoogwaardige 
prefab betonconstructie, wat een van onze 
specialismen is. Prefab beton is uiterst 
solide en het zorgt op het werk voor een 
aanzienlijk kortere bouwtijd. Dit moderne 

‘Waterfall is naast een inspirerende omgeving ook 
een beeldbepalend gebouw voor de toekomst’

Afgelopen november werd het hypermoderne kantoorgebouw Waterfall in Den Bosch opgeleverd. Volgens 
commercieel directeur Richard Marijnissen, die namens de Remmers Bouwgroep bij de realisatie betrokken was, 
is dit een schoolvoorbeeld van waar het bij het ontwerp en de realisatie van kantoren in de toekomst steeds meer 
naar toe zal gaan. “Duurzaam, esthetisch onderscheidend en transparant.”

pand is in precies één jaar tijd gebouwd. 
Doordat wij al vanaf het voortraject bij de 
realisatie betrokken zijn, konden wij 
meteen ook meedenken over diverse 
technische vraagstukken. In dit geval 
hadden die onder meer betrekking op de 
montage van de bamboe gevelbekleding 
en de daarbij horende gewichten en 
windbelasting. Daar is al bij de casco 
draagconstructie rekening mee gehouden. 
Daaraan zijn de stalen voeten waarop de 
bamboe elementen rusten, bevestigd.”

Inspirerende werkplek en blikvanger
Het kantoor wordt gebruikt door een 
modern ICT-bedrijf en het duurzame en 
onderscheidende karakter past volgens de 
bouwer volledig bij de filosofie en aard van 
dat bedrijf. “Naast esthetisch 
onderscheidend en super duurzaam 
(energielabel A++) is het vooral een heel 
transparant gebouw met veel daglicht op 
alle verdiepingen en in alle vertrekken. Het 
hele plaatje klopt gewoon en het 
kantoorpand gaat subtiel op in de 
natuurlijke omgeving. Dat komt natuurlijk 
door de bamboe gevelbekleding en ook 
door de parktuin met waterval. Waterfall 
is naast een inspirerende werkomgeving 
zeker ook een beeldbepalend gebouw met 
oog voor de toekomst.” 
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Waterfall • Den Bosch

‘Gezamenlijk 
zijn we erin 

geslaagd 
binnen een 
resultaat-
stellend 

budget tot het 
beste 

resultaat te 
komen’

Bij bkvv architecten uit Amsterdam ligt de 
focus op het ontwerpen en realiseren van 
klimaatvriendelijke bouwwerken. Het 
architectenbureau geeft met de realisatie 
van het hypermoderne en uiterst 
duurzame kantoorgebouw Waterfall in Den 
Bosch weer een mooi praktijkvoorbeeld 
van hun visie op toekomstgericht en 
maatschappelijk verantwoord bouwen.

“Wij richten ons op zowel woningbouw 
als utiliteitsbouw”, vertelt architect Robert 
van Kats. “Soms beperkt de opdracht zich 
voor ons tot het maken van een passend 
ontwerp voor nieuwbouw, verbouw of 
renovatieprojecten, maar onze 
meerwaarde zit hem toch vooral ook in de 
volledige begeleiding en engineering van 
projecten. Bij Waterfall werden wij door 

opdrachtgever HM2 Property Developers 
vanaf het eerste idee al bij de ontwikkeling 
van dit project betrokken.”

Esthetisch onderscheidend en
energiezuinig
Het resultaat mag er zijn. Aan de 
Rosmalense Plas staat in een parkachtige 
omgeving (mét waterval) een modern 
kantoorpand dat zich op diverse 
vlakken onderscheidt. Beeldbepalend zijn 
de bamboe buitengevels. “Dat sluit aan op 
de primaire uitgangspunten op het gebied 
van integratie van esthetische uitstraling, 
natuurlijke materialen, passend binnen de 
omgeving, transparantie met veel daglicht 
op alle verdiepingen en in alle vertrekken 
en energiezuinigheid. Het nieuwe kantoor 
heeft energielabel A++”, aldus Van Kats.

Waterfall biedt ook gewoon een prettige werkomgeving.
Foto: bkvv architecten & Eppo Karsijns Red Pixl media.

Architect raakt juiste snaar bij ontwerp en realisatie 
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Den Bosch • Waterfall

Opdrachtgever
Waterfall Offices BV, ‘s-Hertogenbosch

Ontwikkelaar
HM2 Property Developers BV, Kaatsheuvel

Architect
bkvv architecten, Amsterdam

Hoofdaannemer
Remmers Bouwgroep, Tilburg

Bamboe gevelelementen, akoestische 
panelen kantoorruimte en trappen
Pvvt, Nieuwkuijk

Bamboe gevelelementen, akoestische 
panelen kantoorruimte en trappen
Solid Bamboo Group BV, Hillegom

Bouwprogramma
Bouwen hypermodern kantoorgebouw

Bouwperiode
November 2021 – november 2023

Bruto vloeroppervlakte
2.200 m²

‘Het vier verdiepingen 
tellende kantoor heeft 

een bruto 
vloeroppervlakte van 
ruim 2.200 m2. Het 

pand bestaat uit een 
hoogwaardige 

prefab 
betonconstructie’
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Bamboe geeft Waterfall een natuurlijke 
uitstraling  

“Steeds vaker kloppen architecten bij ons aan om de haalbaarheid en kosten van bamboe afbouwmogelijk-

heden te toetsen. Dat was ook bij de plantontwikkeling voor het nieuwe Waterfall kantoor in Den Bosch het 

geval”, vertelt directeur Roeland de Korte. Zijn bedrijf Solid Bamboo uit Hillegom is al jarenlang 

gespecialiseerd in de import en distributie van bamboe binnen Europa.

Solid Bamboo richt zich volgens Roeland vooral op projectmatige toepassing van bamboe. “Een apart 

onderdeel binnen ons bedrijf is gespecialiseerd in bamboe tuinhout voor bijvoorbeeld hoveniersbedrijven 

en tuincentra. Met Solid Bamboo Projects focussen we ons echter volledig op de levering van bamboe als 

afbouwmateriaal voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Denk aan gevelpanelen, balken en planken. Wij 

leveren het volgens de in het bestek aangegeven specificaties. Voor de veilige en duurzame montage van 

bamboe hebben wij een vaste samenwerking met PVVT. Dat is echt specialistenwerk.”

Natuurlijk alternatief voor hardhout
Voor de gevelafwerking van het vier verdiepingen 

tellende Waterfall kantoor in Den Bosch had bkvv 

architecten grote driehoekige bamboe skeggen in 

het ontwerp opgenomen, die haaks op de gevel 

zijn geplaatst. “Dat geeft het hele pand echt een 

waanzinnig mooie en natuurlijke uitstraling. De 

bamboe elementen zijn geolied, om het 

verweringsproces wat te vertragen. Met een 

levensduur van minimaal 25 jaar is Bamboe 

wellicht het meest duurzame bouwmateriaal. 

Bamboe is vanwege de warme natuurlijke 

uitstraling en z’n duurzaamheid een steeds vaker 

toegepaste vervanger voor hardhout.”

Bamboe zorgt voor de wow-factor
Naast de bamboe gevelelementen leverde Solid 

Bamboo voor dit project ook akoestische panelen 

voor de kantoorruimtes en bamboe trapbekleding. 

“De door ons geleverde materialen zijn ook bij 

dit nieuwe kantoorpand echt een blikvanger. Het 

draagt bij aan de wow-factor die de architect en 

opdrachtgever graag wilde creëren.” 

Waterfall • Den Bosch

Foto: bkvv architecten & Eppo Karsijns Red Pixl media.
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Den Bosch • Waterfall

Als importeur van bamboe 
adviseren, leveren en 
monteren wij gevels, plafonds, 
stijgers etc. Solid Bamboo uw 
partner voor alle 
bouwprojecten met bamboe.
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Bedrijfsloods HBB • Vlissingen
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Tekst: Astrid Berkhout
Foto’s: Hanse StaalbouwIB

Het nieuwe bedrijfspand 
past perfect op De 
Kenniswerf, een 
modern werkgebied vol 
maritieme bedrijvigheid.

Seacontractors voelt zich als 
als een vis in het water 

Volop ruimte om te groeien
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Hanse Staalbouw werkte in het verleden al 
eerder voor de opdrachtgever, een 
bekende speler in de maritieme sector. 
In maart 2022 ging het heien van start. 
“Wij kunnen als totaalaannemer alles 
uit handen nemen. In dit geval hebben 
de opdrachtgever, de huurder en Goes 
Engineers echter gezamenlijk het ontwerp 
gemaakt voor de nieuwbouw”, vertelt Hans 
Slingerland, projectleider namens Hanse 
Staalbouw. “De opdrachtgever heeft er 
bovendien voor gekozen een aantal zaken 
in eigen hand te houden, specifiek de 
installaties, het schilderwerk en de 
terreininrichting. Verder hebben wij alles 
voor onze rekening genomen, het gebouw 
is turn-key opgeleverd.”

Hybride constructie
Flexibiliteit is een belangrijke kracht van 
Hanse Staalbouw. “Met ons kun je alle 

De Kenniswerf in Vlissingen is volop in ontwikkeling. Het transformeert van een traditioneel, verouderd 
industrieterrein naar een modern werkgebied vol maritieme bedrijvigheid. Hanse Staalbouw bouwde er afgelopen 
jaar een bedrijfspand dat in gebruik is genomen door huurder Seacontractors, een maritieme rederij die 
internationaal actief is. Mede dankzij de nieuwe huisvesting krijgt de onderneming alle ruimte om te groeien.

‘De locatie - pal aan de haven - is gezien hun
werkzaamheden perfect voor de opdrachtgever en huurder’

Het bedrijfspand is opgetrokken

Bedrijfsloods HBB • Vlissingen
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kanten op. We hebben actief meegedacht 
hoe we het project zo efficiënt 
mogelijk konden organiseren en slim 
konden samenwerken. Het grondwerk 
hebben we bijvoorbeeld uitbesteed aan 
de partij die verantwoordelijk was voor de 

uit 40 ton staalconstructie

IndustrieBouw februari 2023 • 160

https://www.hansestaalbouw.nl


Vlissingen • Bedrijfsloods HBB

hanse + staal een sterk verhaal
De Weel 13  •  Nieuwerkerk  •  0111 641 333  •  info@hansestaalbouw.nl  •  www.hansestaalbouw.nl

 Nieuwbouw bedrijfspand 
HBB te Vlissingen

Meer sterke verhalen? www.hansestaalbouw.nl

terreininrichting. We gaan voor het beste 
resultaat voor de klant.” Het nieuwe 
bedrijfspand omvat twee bouwlagen en is 
opgetrokken uit een staalconstructie (40 
ton staal), betonnen verdiepingsvloeren, 
sandwichpanelen, en stalen dakplaten, 
isolatie en dakbedekking. “Het gebouw 
bestaat feitelijk uit twee delen. Aan de 
voorkant zit het kantoor, zowel op de 
begane grond als op de eerste verdieping. 
Naast kantoortuinen bevinden zich hier 
diverse spreekkamers. Dankzij de glazen 
scheidingswanden is het allemaal heel 
open en transparant. Aan de achterkant 
zit de opslagloods voor opslag met diverse 
stellingen.”

Unieke uitstraling 
“De locatie - pal aan de haven, dichtbij zee 
- is gezien hun werkzaamheden perfect 
voor de opdrachtgever en de huurder.” De 
locatie is mede bepalend geweest voor 
het ontwerp. “Het kavel ligt precies in een 
bocht van de Prins Hendrikweg. Daar heeft 
Goes Engineers perfect op ingespeeld: de 
rondingen komen ook terug in de ver-
schillende gevels. Dat geeft het pand een 

unieke uitstraling.” De detaillering van het 
gebouw vormde een uitdaging, evenals 
de tijdige levering van materialen, maar al 
met al is alles verder soepel verlopen. “Het 

is een heel mooi gebouw geworden. En het 
allerbelangrijkste: de huurder is er ontzet-
tend blij mee, die hees letterlijk de vlag 
toen ze het pand konden betrekken.”
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Bedrijfsloods HBB • Vlissingen

Partner voor bouwers en beheerders

www.lukasse.nl Albert Plesmanweg 35 n 4462 GC  Goes n T (0113) 27 01 01

Wij focussen 
op ‘slechts’ vier punten:

   betrouwbaarheid,
    vakmanschap,

kwaliteit en 
service.ÓÓK VOOR 

DUURZAME
EN 

CIRCULAIRE 

DAKEN!

medium onbekend - 08-02-2023 - 105 x 148 mm - Lukasse Dakb adv-146 fc

 KIJK OOK VOOR UW DAKMATERIALEN OP ONZE WEBSHOP: WWW.LUKASSEVERKOOP.NL

Partner voor bouwers en beheerders   
Lukasse Dakbedekking is een toonaangevend dakdekkersbedrijf in Zuid West Nederland. Van generatie op 

generatie heeft het Zeeuwse no-nonsense bedrijf een grote vaste klantenkring opgebouwd. “Veel gemeenten, 

woningcorporaties, vastgoedeigenaren en aannemers die duurzaam en circulair bouwen hoog in het vaandel 

hebben staan, komen bij Lukasse Dakbedekkingen terecht,” vertelt Daniel Lukasse, die na het overlijden van zijn 

vader Bram als derde generatie aan het roer staat samen met zijn moeder Mirjam.

EPDM flexibel en ijzersterk
Voor het nieuwe bedrijfspand op De Kenniswerf in Vlissingen heeft Lukasse Dakbedekking in opdracht van Hanse 

Staalbouw de EPDM dakbedekking aangebracht op het dak. EPDM is flexibel, ijzersterk en heeft een grote 

waterdichtheid. “De rondingen van het gebouw maakten het aanbrengen net iets lastiger, met name bij het isoleren 

moet alles wel perfect op elkaar aansluiten. Dankzij een goede voorbereiding en onze vakkundige dakdekkers - de 

meesten zijn al vele jaren bij ons in vaste dienst - is het project tot volle tevredenheid uitgevoerd.”

Op naar het volgende project!

De rondingen in de gevels geven het pand een unieke uitstraling.
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Vlissingen • Bedrijfsloods HBB

Architect
Goes Engineers BV, Goes

Adviseur
Goes Engineers BV, Goes

Hoofdaannemer
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

E- en W-installateur
Installatiebedrijf Bill Jansen, ‘s-Gravenpolder

Grondwerk en terreininrichting
Jac. Ton Aannemersbedrijf, Serooskerke & 
Walcheren

Afbouw
Murre - de Visser Afbouwsystemen, 
Middelburg

Dakbedekking
Lukasse Dakbedekkingen Goes BV, Goes

Bouwprogramma
Bedrijfspand (kantoor & opslagloods)

Bouwperiode
Februari 2022 – oktober 2022

Bruto vloeroppervlakte
Kantoor begane grond 320 m², kantoor 
verdieping 290 m2, opslagloods 310 m² 

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

VARIOGATE®
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Gezondheidscentrum • Afferden

Nieuwbouw met de focus     

Mooi voorbeeld van passief bouwen

op gezond en duurzaam     
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Tekst: Frank Thooft
Foto’s: Bouwbedrijf van NoordIB

Kenmerkend voor 
de nieuwbouw is de 
plattelandsstijl.
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Zo heeft Huisartsenpraktijk Afferden er zijn 
plek gevonden, maar ook andere 
zorgaanbieders zoals Fysio Bergen, 
Ergotherapie DOMI, Diëtistenpraktijk 
Tahnee, psycholoog Marianne van Rens, 
Buurtteam Afferden/Siebengewald en 
Podotherapie Hermanns zullen vanuit dit 
door Bouwbedrijf Van Noord gebouwde 
pand hun zorgdiensten gaan aanbieden. 
Service Apotheek Gennep krijgt er 
bovendien een servicepunt en de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) heeft 
er ook een ruimte gehuurd. Deze 
organisaties werken samen in het 
zogenaamde Afferden-initiatief. Voor het 
relatief kleine dorp Afferden bij Bergen aan 
de Maas in Noord-Limburg betekent dit 
dat er nu op zeer professionele wijze zorg 

Op 30 januari werd op de Kapelstraat 7a in Afferden het nieuwe 
Gezondheidscentrum Afferden geopend. Na iets meer dan een jaar bouwtijd 
biedt het nu plaats aan een diversiteit van zorgorganisaties die intensief 
samenwerken voor de patiënten.

Gezondheidscentrum • Afferden

aangeboden wordt voor de bewoners.

Duurzaam
Opdrachtgever Randewijk Beter Wonen is 
gespecialiseerd in duurzaam 
nieuwbouwen. Het doel daarbij is een 
comfortabelere woon- of werkomgeving 
tegen lagere energiekosten. De toepassing 
van houtskeletbouw, zoals hier in 
samenwerking met Van Ginkel 
Houtskeletbouw is toegepast, draagt 
daartoe in belangrijke mate bij. Een extra 
voordeel van houtskeletbouw is dat er 
relatief weinig bouwafval ontstaat. 
Hierbij wordt ook vaak gekozen voor 
slimme gevelopeningen en de meer pas-
sieve oplossingen als extra dak-, vloer- en 
wandisolatie omdat deze geen onder-

houd vergen. Voorts wordt er hierbij 
vaak gebruik gemaakt van zonnepanelen, 
warmtepompen en warmtewisselaars. Als 
enkelschalige bouw mogelijk is, kiest 
Randewijk Beter Wonen bewust voor 
gasbeton casco’s. Ook wordt er met EPS 
gebouwd omdat dit materialen met de 
hoogste isolatiewaarde betreft. Dit 
zogenaamde passief bouwen gaat volgens 
Randewijk verder dan duurzame nieuw-
bouw. Passief bouwen betekent dat het 
gebouw in staat is de energie die het 
gebruikt zelf op te wekken.

Hooge Heide
Het nieuwe gezondheidscentrum staat op 
de plaats waar eerst het Offerse dorpshuis 
Iedershuus stond. Het in plattelandsstijl 
opgetrokken nieuwe pand dat nu de 
toepasselijke naam Hooge Heide heeft 
gekregen, bevindt zich op de hoek 
Kapelstraat/Afferdse Heide en kijkt aan de 
achterzijde uit op het groene Heijmans-
park. Met de bouw, die in november 2021 
startte, is een bedrag van iets meer dan 2 
miljoen euro gemoeid.
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Afferden • Gezondheidscentrum

Nieuwbouw van 
fundament tot dak 

Bouwbedrijf Van Noord BV uit Barneveld heeft vorig 

jaar de realisatie van het opvallende en nieuwe 

gezondheidscentrum Afferden voor haar rekening 

genomen. 

Eigenaar Jan-Willem van Noord: “Wij werken als 

bedrijf vaker samen met Randewijk Beter Wonen, 

en toen mij gevraagd werd of ik mee wilde denken 

over de nieuwbouw van het Gezondheidscentrum 

zei ik hier geen nee tegen, ik zag de bouw als een 

mooie uitdaging. Na het voortraject zijn we gestart 

met de werkvoorbereiding.”

Bouwbedrijf van Noord BV heeft de volgende 

onderdelen voor zijn rekening genomen: grondwerk, 

fundering, begane grondvloer, staalconstructie, 

kanaalplaatvloeren, hsb elementen, dakbeplating, 

zetwerken, gevelafwerkingen, voorbereidingen 

kozijnen, binnenwanden en plafonds, binnendeur-

kozijnen, binnenbeglazing, trappen en balustraden, 

aftimmerwerk en interieur. “Tijdens de uitvoerings-

fase hebben we met name in de ruwbouw zoveel 

mogelijk in eigen beheer uitgevoerd. Al met al zijn 

we circa negen maanden bezig geweest. Het was 

een mooi project met veel uitdagingen.”

0342 - 78 30 08

Snel werken 
met duurzame 
houtskeletbouw   

Het nieuwe Gezondheidscentrum Afferden is met een 

vuren c24 houtskeletbouw frame opgebouwd. “De 

keuze hiervoor lag bij de architect omdat de 

duurzaamheidsgedachte mooi aansluit bij een 

gezondheidscentrum. 

Vervolgens zijn wij door Bouwbedrijf Van Noord BV 

en Randewijk Beter Wonen benaderd om daar 

invulling aan te geven”, zegt Jan-Willem van Ginkel. 

Zeven jaar geleden begon hij Van Ginkel 

Houtskeletbouw in Barneveld. Inmiddels is het 

uitgegroeid tot een bedrijf waar veertien vaklieden 

werken.

Werken met houtskeletbouw gaat snel en efficiënt. 

“In zeven dagen hadden we het getekend en 

geproduceerd. Het monteren ging in twee dagen. Je 

kunt heel snel en precies werken voor je 

opdrachtgever. We hebben voor het frame ongeveer 

700 m1 vuren gebruikt. Voor de muurplaten 35 m1, 

voor de tengels op de wanden 65 m1 en voor het 

plaatmateriaal hebben we gekozen voor spaanplaat, 

350 m2. We hebben deze klus met tien man geklaard, 

voor productie en montage.”

Breed aanbod
“We produceren een heel breed aanbod, van prefab 

daken tot complete woningen, veranda’s, schuren, 

aanbouwen en dakkapellen. Als een aannemer of 

particulier graag een project gerealiseerd wil hebben, 

proberen we mee te denken wat het handigste is in 

houtskeletbouw. Omdat het snel kan en heel 

duurzaam is.”
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https://www.bouwbedrijfvannoord.nl
https://vanginkelhoutskeletbouw.nl
https://vanginkelhoutskeletbouw.nl


SYSTEEMBOUW
IN STAAL

TOUWSLAGER 2, 5253 RK NIEUWKUIJK       WWW.REMCO.NL

ONDERDEEL VAN JANSSEN DE JONG GROEP

UW BOUWPARTNER IN BINNEN- 
ÉN BUITENLAND!

Bouwplannen? Met het bouwsysteem van 
Remco Ruimtebouw bent u verzekerd van een 
hoogwaardige kwaliteit en een snelle bouwtijd!

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

     Systeembouw

     Turn-key

     Nationaal en internationaal

(0)88 004 93 00





Touwslager 2, 5253 RK Nieuwkuijk           088 - 205 34 70           woodybuildingconcepts.nl




