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VERANDERINGEN.

De bouw en vastgoed branche staat op de drempel van grote

veranderingen, zowel commercieel als organisatorisch. Als gevolg

van de economische teruggang is de aanbiedingsmarkt omge-

vormd tot vraagmarkt.

Hier tegenover staat echter dat de uitvoerende partij steeds meer

risico’s moet nemen om een gevulde orderportefeuille te houden.

Een gevolg hiervan is dat je niet alles meer met eigen gelederen

kunt doen en samen moet werken met anderen. Voorbeelden

hiervan zijn de samenwerkingsverbanden Sportsphere, op het

gebied van sport en leisure en Carebuilders in de gezondheidszorg.

Om juist en tijdig te kunnen reageren op de vragen vanuit de

opdrachtgevers, zijn de onderaannemers en leveranciers partners

in het bouwproject geworden en zijn zij inmiddels volwaardige

deelnemers in de ketensamenwerking.

De toepassingen van BIM, Lean en BREEAM verlangen een andere

manier van werken, zowel van de organisatie als de medewerkers,

maar levert ook fantastische gebouwen op waarvan er een aantal

in dit magazine zijn opgenomen.

Door het blijven bieden van kennis, kwaliteit en continuïteit zijn

wij een meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

Wij wensen u veel leesplezier. 

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord
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Sinds het uitbreken van de crisis heeft de bouwwe-

reld met fundamentele veranderingen te maken.

De bouwsector zit al jaren in een lastig onderne-

mingsklimaat, waarbij er een toenemende druk op

prijzen en bedrijfsresultaten is ontstaan. Inmiddels

hebben de marktbewegingen een zichtbaar effect

op de winstgevendheid van bouwbedrijven. De cri-

sis is thans voorbij. De crisis is geworden tot de

nieuwe werkelijkheid.

Een vernieuwde realiteit waarin wij aantoonbaar

van meerwaarde dienen te zijn voor onze opdracht-

gevers. Meerwaarde in het voorzien van de belang-

rijkste primaire behoeften, opdat mensen prettig

wonen, werken, recreëren, bezoeken en verblijven.

Maar ook dat een gebouw functioneel en emotio-

neel voldoet aan de wensen en verwachtingen van

alle gebruikers. Aan Heerkens van Bavel de taak

om deze behoeften in te vullen, binnen de vastge-

stelde kaders van kwaliteit, tijd en geld.

Omdat de veranderingen in de markt een langdurig en onomkeer-

baar effect hebben, is door Heerkens van Bavel besloten maatrege-

len te nemen die tot een betere marktpositie en bedrijfsresultaten

moeten leiden. Om te anticiperen op de - onomkeerbare - wijzi-

gende marktomstandigheden en de betekenis die dit heeft voor onze

organisatie, is een analyse gemaakt van de situatie en zijn richting-

gevende keuzes gemaakt. Met name om te komen tot een strate-

gisch zo laag mogelijke kostprijs.

Klantwaarden.

Het afgelopen jaar zijn daarom onze klantwaarden opnieuw gede-

finieerd en geïmplementeerd in onze gehele bedrijfsvoering. Klant-

waarden waar Heerkens van Bavel consequent op wil gaan sturen

en waarmee wij succes in de markt willen boeken:

• Laagst mogelijke kostprijs

• Aangenaam bouwen

• Waardevol en duidelijk

Deze waarden sluiten direct aan bij de missie van onze organisatie

"Aangenaam zaken doen"

De nieuwe 
werkelijkheid
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We willen dat onze klanten ervaren dat wij erop gericht zijn hun -

vastgestelde - verwachtingen tegen zo laag mogelijke prijs te rea-

liseren, zonder dat dit ten koste gaat van de continuïteit van Heer-

kens van Bavel. We willen ook dat onze klanten ervaren dat wij er

altijd naar streven dat de gebruikers van het gebouw zo prettig mo-

gelijk kunnen (blijven) wonen, werken, recreëren, bezoeken en ver-

blijven. Daarnaast zorgen wij er voor dat alle direct betrokkenen,

tijdens de fasen van het bouwproces, zo weinig mogelijk overlast

ervaren. Als laatste willen wij dat onze klanten ervaren dat wij hen

waarderen en gericht zijn op het behartigen van hun belangen. Dat

zij begrijpen waarom we dingen doen, hoe we het doen en wat dit

voor alle direct betrokkenen betekent.

Medewerkerwaarden.

Het voorgaande impliceert dat tevens onze medewerkerwaarden

het afgelopen jaar opnieuw zijn gedefinieerd:

• Kostenbewust

• Kwaliteit door vakmanschap

• Klantgericht en helder

Onze medewerkers en (samenwerkings)partners streven er altijd

naar om tegen zo laag mogelijke kosten aan de - vastgestelde - ver-

wachtingen van de klant te voldoen en tegelijkertijd bij te dragen

aan de continuïteit van Heerkens van Bavel.

Onze medewerkers en (samenwerkings)partners denken met onze

klant mee en handelen - ook bij wijzigende omstandigheden - pro-

actief om samen met onze klant tot de beste oplossingen te komen.

We hebben oog voor de direct betrokkenen en zorgen dat voor hen

elke vorm van overlast zoveel mogelijk beperkt wordt. Onze mede-

werkers en (samenwerkings)partners tonen interesse in de klant, zijn

vriendelijk en handelen in het belang van de klant. Onze communi-

catie is begrijpelijk en we zorgen dat het waarom, hoe en wat voor

onze klant altijd duidelijk is. 

De betekenis van de waarden voor de klant, leidinggevenden, me-

dewerkers en samenwerkingspartners is hierbij vastgesteld. Nu moet

de vertaling gemaakt worden voor alle fasen van de klantreis en de

bedrijfsactiviteiten, zodat de stap gemaakt kan worden van visie

naar realisatie. Van visie naar werkwijze naar gedrag. Dat is onze

missie in 2015!

Peter Kamermans
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Geen obstakel te groot,

Precies vijftig jaar geleden opende het Tilburg Uni-

versity Sports Center voor het eerst haar deuren.

Zo’n twaalfhonderd sportende studenten kochten

toen een jaarkaart. Vandaag is het oorspronkelijke

bezoekersaantal meer dan vervijfvoudigd en zit-

ten er naast de ‘grote sporten’ van toen, flink wat

hedendaagse sporttakken in het aanbod. Dat het

pand gaandeweg ontoereikend was geworden

voor de bezoekersstroom, was overduidelijk. Dat de

infrastructuur maar moeilijk de tand des tijds had

weten te doorstaan, was met het blote oog zicht-

baar. En dat de logistieke indeling door de groei

van het aantal gebruikers nog maar weinig logisch

was, daar was iedereen het ook over eens. Redenen

genoeg dus voor een grootschalige verbouwing. Het

werd een bijzonder mooi maar ook uitdagend

project. Immers, meer dan eens werd het verloop

van de werkzaamheden bemoeilijkt door onvoor-

ziene factoren. De officiële opening van 2 oktober

werd echter gehaald… zij het maar nèt…

Verjaardagscadeau?

Op de eerste verdieping van het vernieuwde Olympia Sportcen-

trum vertellen Paul Hoeijmans, Hoofd Real Estate Management en

Richard Antens, Projectleider  van Tilburg University, hoe het sport-

centrum deels gerenoveerd, deels gesloopt en weer opgebouwd

werd. ‘We hebben een aantal scenario’s de revue laten passeren,

voordat de uiteindelijke keuze viel op de combinatie van renovatie

en nieuwbouw. De middenbouw was er het slechtst aan toe. Dat

gedeelte bevatte de lobby, het sportcafé en de toiletten. Die waren

nog niet eerder gerenoveerd en waren het hardst aan vernieuwing

toe. Slopen en opnieuw opbouwen leek de meest aangewezen

oplossing voor dit gedeelte. De buitenvleugels waren net als de

fitnessruimte van een meer recentere datum. Voor die ruimtes

volstond een grondige renovatie. De vijftigste verjaardag van het

sportcentrum heeft eigenlijk weinig te maken met deze verbouwing;

het kwam toevallig zo uit,’ ontkent Richard de vraag. ‘Maar het is

wel een mooi verjaardagscadeau voor het pand geworden!’

‘Het was een mooi maar lastig project’

Logisch & transparant

‘Uitbreiding van de capaciteit en een logischer indeling van het ge-

bouw waren het uitgangspunt, energiezuinigheid en duurzaamheid

de criteria voor het bouwen,’ vat Paul beknopt het eisenpakket

samen. ‘Een betere logistiek betekende onder meer een betere

toegankelijkheid en doorstroming in het gebouw. De oude toegang 

was te smal en via smalle gangetjes bereikte je de sportzalen.

De nieuwe entree is ruim en uitnodigend. Wie aan de informatiedesk

staat, heeft nu een goed zicht op de verschillende faciliteiten. Het

geheel oogt licht en transparant en dat was ook de bedoeling. Verder

zijn de sanitaire voorzieningen uitgebreid. Ook dat was hard nodig,

al was het alleen maar vanuit het perspectief van de zenuwachtige

examinandi. In de grote zalen vinden namelijk geregeld examens

plaats. Soms nemen er zelfs meer dan zeshonderd studenten aan

deel. Dan is het wel prettig als je over voldoende sanitaire faciliteiten

beschikt. ‘Het water voor de toiletspoeling wordt overigens aan-

geleverd door twee ondergrondse opslagtanks met regenwater.

De capaciteit van die reservoirs volstaat voor zo’n zes- à zevendui-

zend toiletspoelingen. Daarnaast zijn nog andere aspecten van

duurzaamheid in het gebouw geïntegreerd. Op het dak bijvoorbeeld

zijn zonnepanelen aangebracht. Nu doet zoiets eenvoudigs als een

dak tenminste nog iets extra’s,’ lacht Richard. ‘Verder hebben zowel

de Studentensportraad FOSST als het sportcafé een betere plek in

het pand gekregen. FOSST betrekt voortaan een ruim en transparant

kantoor op de eerste verdieping terwijl het nieuwe café centraal

tussen alle sportfaciliteiten in zit. Het café heeft bovendien een

gezellig buitenterras en kan vergroot worden met de aanpalende

ONTSPANNEN
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danszaal zodat je er probleemloos feesten en evenementen kunt

organiseren.’

‘We zaten op een postzegel’

Geen moeite te veel

‘Bij de aanbesteding was aantoonbare ervaring met het bouwen

van sportgebouwen en het samenwerken met ketenbedrijven een

vereiste,’ licht Paul toe. ‘Na de voorronde bleven er nog drie partijen

over. De combinatie Heerkens van Bavel en Remmers Sportsphere,

kwam uiteindelijk als beste uit de bus. En het moet gezegd, ondanks

alle tegenslagen die we van begin tot eind hebben meegemaakt,

had de samenwerking niet beter kunnen verlopen. We zijn zeer te

spreken over hoe Sportsphere de complexiteit van het project heeft

aangepakt. Geen moeite was hen te veel. Ook niet als je ’s nachts

de aannemer belde voor een lekkage. Want dat we een natte winter

hebben gehad, weten we maar al te goed... Binnen vijftien minuten

stond de aannemer er om een paar vierkante meter dak te dichten

op een niet voor de hand liggende plaats. Hoe er in moeilijke

situaties gereageerd wordt, zegt veel over iemands betrokkenheid.’ 

Bouwen op een postzegel 

Inmiddels zijn we toch wel nieuwsgierig geworden naar de obstakels

geen moeite te veel
Olympia Building, bakermat van universitaire topsport

waaraan Richard al een paar keer refereerde. ‘Er was een harde

deadline vooropgesteld en dat legde de nodige druk op de uitvoe-

ring. Maar het begon al met een vertraging bij de sloop,’ steekt hij

van wal. ‘Voor de aannemer was het bovendien een ware uitdaging

om op zo’n klein bouwterrein, met alle sloop- en bouwwerkzaam-

heden ingesloten, aan de slag te gaan. We zitten echt op een post-

zegel. De beschikbare ruimte was zo beperkt dat we bouwketen

moesten stapelen. Het feit dat de grote zalen en de fitnessruimte

de hele tijd zijn opengebleven, maakte het er evenmin makkelijker

op. Het gevolg was immers dat je op een kleine oppervlakte zowel

sporters als bouwers had en die stromen wil je toch gescheiden

houden. Iedereen moest uiteraard zijn werk kunnen doen, maar ook

het sportprogramma moest kunnen doorgaan. Verder kun je het niet

bedenken of we hebben er wel mee te maken gehad… van een

brandje tot een lekkage… Nee, je kunt niet zeggen dat we onder een

gunstig gesternte gebouwd hebben, maar met slim en snel inter-

veniëren en door er gewoon samen de schouders onder te zetten,

hebben we het op tijd gered.’ 

Wall of fame

Het Olympia-gebouw is klaar voor de toekomst, zoveel is duidelijk.

‘Ik verwacht niet dat er de komende tien à vijftien jaar nog veel aan

dit gebouw zal moeten gebeuren, te meer omdat deze verbouwing

Fotografie: Jeroen de Beer
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het gebouw meer flexibiliteit heeft gegeven. Op dit moment is bij-

voorbeeld spinning heel erg in. Maar wie zegt dat dit binnen vijf

jaar ook nog het geval is? Misschien is yoga dan wel erg populair.

Met de huidige infrastructuur kunnen we perfect inspelen op de

wisselende vraag. Natuurlijk hopen we dat op deze plek ook de

nodige topprestaties worden geleverd. Het is overigens de bedoeling

dat er een Wall of fame komt die sportieve topprestaties in beeld

vastlegt. Aan het vernieuwde Sports Center zal het niet liggen…     

‘Hier wil je toch zijn!’

Op het niet-sportieve vlak zouden wij nog graag zien dat de

Olympia-building letterlijk meer zichtbaarheid krijgt. Het zou mooi

zijn als je het al vanaf de grote weg zag liggen. Nu is het aan alle

zijden toch redelijk ingeblokt. Wie weet wordt dat in de toekomst

beter. Voorlopig gaan we in elk geval genieten van ons nieuwe

Sports Center. Want zeg nu zelf, hier wil je als sporter toch zijn!’

Logistieke feiten en cijfers:

• 15.893 strekkende meters nieuw houten lattenplafonds

• 213 m2 zonnepanelen

• ruim 10 km nieuwe netwerkbekabeling

• 3.375 m2 gietvloer

• 3.000 m2 nieuwe dakbedekking

• 29.000 m3 luchtverversing per uur

• 30.000 liter opvangcapaciteit voor regenwater
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Multifunctionele
sportieve samenbundeling

Sportpark Mariënhoeve in Wijk bij Duurstede is een

uitgebreid sportcomplex met diverse sportvelden en

sportzalen voor uiteenlopende sportieve activitei-

ten.  In 2008 besloot de gemeente dat er een nieuwe

sporthal moest komen, volgens NOC*NSF richtlij-

nen. Dit als vervanging van de bestaande, in de

kern van Wijk bij Duurstede gesitueerde, Horden-

hal. 

De nieuwe hal maakt onderdeel uit van Stichting Wijksport beheer.

(het sportpark is sinds 2002 geprivatiseerd en de Stichting heeft

het beheer over het gehele sportpark). Ook een nieuwe gecertifi-

ceerde 3 sterren turnhal is aan het wensenpakket van de gebruikers

toegevoegd, alsmede een multifunctionele gymzaal en diverse voor-

zieningen als kleedruimten, horeca e.d. De turnhal en de sporthal

worden gebouwd tegen de bestaande hal, die tegelijkertijd een

“facelift” krijgt.

Op deze manier kunnen alle binnensportverenigingen straks gebruik

maken van één gloednieuwe accommodatie met een regionale uit-

Sportpark Mariënhoeve

in Wijk bij Duurstede

straling, waar plek is voor ca. 3.500 enthousiaste sportbeoefenaars.

Een sportpark waar Wijk bij Duurstede trots op kan zijn.

Middels een Design&Build opdracht heeft Sportsphere dit project

gegund gekregen en sinds februari 2014 zijn we druk bezig geweest

met de uitwerking van het ontwerp. Inmiddels is de realisatie gestart

en zijn de eerste contouren zichtbaar. Maar we hebben ons weer

een uitdaging op de hals gehaald, want de bestaande sporthal blijft

tijdens de werkzaamheden in bedrijf. Dit vergt dus een nauwgezette

afstemming in planning, uitvoering en logistiek, met alle betrokken

partijen. Dit verloopt echter tot op heden prima.
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De concurrentie was de zwaarst denkbare. Toch

haalde de combinatie ‘VenhoevenCS, Olco Holland

Bouw en Sportsphere’ het met afstand van de

overige, mededingende partijen. Met een ijzersterk

ontwerp dat getuigde van een ongekende duur-

zaamheid, won het triumviraat de prestigieuze

aanbesteding van Sportcomplex Hogekwartier in

Amersfoort. Een bekroning van visie, strategie en

samenwerking.

AMSTERDAM

Wegens de drukke agenda’s van beide heren bleek het niet zo

makkelijk om Ton Venhoeven en Mark Westra samen aan tafel

te krijgen. Dus togen we op een woensdagochtend naar Amsterdam

en kwamen er in de hectiek van een grootstad terecht. Maar laat

nu uitgerekend urbanisme een inspiratiebron zijn voor Venhoeven

CS architecture+urbanism.

Smart architecture & urbanism

‘Waarom ik zo gefascineerd ben door steden? Omdat daar de grote

opgaven liggen,’ glimlacht Ton Venhoeven. ‘Het leven en de com-

plexiteit van de stad intrigeren me. Ik zie de stad als een mini-eco-

systeem dat me prikkelt om te kijken hoe het slimmer georganiseerd

kan worden. Een goed georganiseerde stad is immers de oplossing

voor tal van maatschappelijke en milieuvraagstukken. Daarnaast zie

je de wereld steeds kleiner worden. Bij de speurtocht naar de stad

van de toekomst is een duidelijke beweging van mondiaal naar re-

gionaal te herkennen, van de stad naar de wijk en van de buurt naar

het gebouw. Uiteindelijk begint alles bij het gebouw. De hamvraag

is dan ook wat een gebouw voor zijn omgeving kan betekenen. Maar

ook, hoe kunnen we de stromen eromheen op een duurzame wijze

organiseren?

‘Gescheiden 
moet plaatsmaken voor ontmoeting’

Ontmoetingsplek

‘Vanuit dit denken is Sportcomplex Hogekwartier veel meer dan het

louter neerzetten van een sportaccommodatie,’ vervolgt Ton Ven-

hoeven. ‘Het wordt niet alleen een zwemtempel maar ook - en mis-

schien wel vooral - een plek waar men elkaar kan vinden. Waar

sporters sporten, buurtbewoners een kop koffie drinken, ouderen

een maaltijd kunnen gebruiken, wandelaars langskomen… Misschien

kan er wel buitenschoolse opvang worden georganiseerd… Belang-

rijk is dat er een ommezwaai in ons denken komt. ‘Gescheiden’ moet

plaatsmaken voor ‘ontmoeting’. De samenleving heeft behoefte aan

sociale interactie. Bovendien is de behoefte om anderen te ontmoe-

ten de mens eigen. Van oudsher vervulde de kerk de rol van ont-

moetingsplek. In die zin kan het nieuwe sportcomplex als een

moderne soort kerk in de wijk fungeren. Een plek waar iedereen zich

thuis voelt.’

Kameleon

‘In ons ontwerp komen de multifunctionaliteit van het sportcomplex

en de belangen van alle betrokkenen samen. Sleutelwoord is de

zwakbepaalde, hybride identiteit van het gebouw,’ legt Venhoeven

uit. ‘Vanaf de Hogeweg is het sportcomplex met de opvallend ge-

kleurde, ’s nachts oplichtende, bekleding een eyecatcher voor wie

De kracht van 
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‘Het balt zich samen tot één geheel’

Amersfoort binnen rijdt. Aan de Buurtas heeft het, dankzij de entree

en terrassen, een meer open en uitnodigende uitstraling, terwijl het

naar het Waterwingebied en de Spreeuwenstraat toe een meer land-

schappelijke uitstraling heeft, door de dakterrassen en een groen

dak. Maar hoewel het gebouw zich plooit naar die verschillende kan-

ten, balt het zich uiteindelijk toch samen tot één geheel, één huid.

Eigenlijk is het een kameleon die opgaat in zijn omgeving.’

TILBURG 

Een paar uur later zetten we het gesprek verder in Tilburg, zij het dat

deze keer Mark Westra (Olco) tegenover ons zit. ‘Conceptueel in

denken, strategisch in aanpak’ vermeldt de website van Olco maat-

schappelijk vastgoed (overkoepelende naam voor ‘Olco adviseurs en

management’ en ‘Olco Holland Bouw B.V’). Dat het bedrijf het motto

waarmaakt, wordt gaandeweg het gesprek meer dan duidelijk.

Gedeeld belang, gedeeld risico

‘Ik denk dat met name de strategie bepalend is geweest voor het

winnen van de aanbesteding,’ stelt directeur Westra. ‘Het PVE van

de gemeente Amersfoort omvatte tien opties met betrekking tot de

functionaliteit. Daarnaast werden hoge eisen gesteld aan de duur-

zaamheid en de architectuur van het gebouw. Van meet af aan was

ik ervan overtuigd dat het zaak was op alle onderdelen optimaal te

scoren. Een van de tien opties achterwege laten, was niet aan de

orde en is dat ook op geen enkel moment geweest. Optimaal scoren,

betekende echter elkaar voortdurend scherp en kritisch ondervra-

gen, elkaar prikkelen om het ontwerp nog efficiënter en duurzamer

te krijgen. Geen enkele partij was daarbij bovenliggend. Vanaf dag

één stond het eindproduct bij iedereen voorop. Samen hebben we

er alles aan gedaan om het onderste uit de kan te halen. Vanuit een

gedeeld belang en gedeeld risico zijn we als een (h)echt team het

aanbestedingsproject in gegaan.’

‘Het was the way to go’

Onmisbaar voorwerk

‘Dat de eerste ronde vooral een vragende en informerende ronde

was, maakte deel uit van onze strategie,’ aldus Mark. ‘We vonden

het essentieel om allereerst de achtergrond van het vierhonderd pa-

gina tellend eisenprogramma helder te krijgen. Wat wilde de op-

drachtgever (niet)? En waarom (niet)? Die informatie was nodig om

vervolgens de juiste keuzes te kunnen maken. Pas in de tweede

ronde kwamen we met een ontwerp. Blijkbaar was dat the way to

go, want achteraf zijn we gecomplimenteerd met die aanpak. Het

voorwerk is dus zeker bepalend geweest voor het succes van de ten-

der.’ 

Ongekend duurzaam

‘Op basis van alle gesprekken werd de te volgen koers steeds dui-

delijker. Uiteraard was binnen het budget blijven een vereiste. Dat

het ontwerp vernieuwend moest zijn en een meerwaarde voor de

wijk, de stad en de regio moest hebben, was eveneens een must.

Maar omdat ook duurzaamheid van doorslaggevend belang was,

hebben we vooral ingezet op deze factor, gekoppeld aan een hoog

comfort. Het resultaat is een gebouw dat qua duurzaamheid zijn

weerga niet heeft. De GPR-score bedraagt maar liefst 9.5. Door het

pand als het ware ‘in te pakken’ is er minder energie nodig en daalt

de CO2-uitstoot met 60%. De energie wordt bovendien zoveel mo-

een kameleon
Strategie voor een perfect ontwerp



14

gelijk geleverd door het gebouw zelf (door middel van biomassa en

zonne-energie). Verder zorgen o.m. driedubbele beglazing, LED-ver-

lichting, een groen dak, biomassa, warmtepompen, Pv-panelen en-

zovoort, dat de energiekosten zo laag mogelijk worden gehouden.’

Ontmoeting in topprestaties

‘Tijdens het traject kwam spontaan de typering ‘ontmoeting in

topprestaties’ bij mij naar boven,’ vertelt Mark Westra. ‘Enerzijds

omdat het nieuwe sportcomplex ontmoetingen tussen de verschil-

lende gebruikersgroepen faciliteert: sporters ontmoeten er hun pu-

bliek, bezoekers vinden er horecafaciliteiten, breedte- en topsporters

ontmoeten er elkaar, net als de sporter en de buurt… Maar ‘toppres-

taties’ slaat ook op wat wij met z’n allen hebben gerealiseerd. Zonder

elkaar hadden we het niet gered, want de concurrentie was moor-

dend. Dat het verschil met nummer twee zo groot was, heeft zelfs

in de markt voor bewondering gezorgd. Of deze samenwerking voor

herhaling vatbaar is? Los van het feit dat ik sowieso niet van ad-

hocrelaties houd - het is veel fijner om met vertrouwde partijen

in zee te gaan - is dit project wat mij betreft een voorbeeld van hoe

bouwen zou moeten zijn. Dus ja, deze samenwerking is zeker voor

herhaling vatbaar. Meer nog, het wordt zelfs geformaliseerd.

Bovendien zijn we als triumviraat alweer onze krachten aan het

bundelen voor een aantal projecten.’

Sportcomplex Hogekwartier wordt een (inter)nationale zwem-

tempel met drie baden: het 50-meter-lange wedstrijdbassin

voorzien van 10 banen, inclusief een verplaatsbare wand en

tribune voor 300 personen; een multifunctioneel sportbassin

van 25 meter lang met 6 banen, inclusief een 10 meter hoge

springtoren en een tribune voor 150 personen; een doel-

groepenbassin (inclusief luie trap en MIVA-lift) met whirl-

pool en sauna. Verder bevat het complex een sporthal van

54x33x11m, geschikt voor diverse zaalsporten op topniveau.

De tribune heeft een capaciteit van 200 zitplaatsen en kan

worden uitgebreid met 200 tijdelijke zitplaatsen. Onder het

sportcomplex is een hoogwaardige parkeergarage voorzien, die

219 parkeerplaatsen biedt aan de bezoekers en personeel. 

De horeca neemt een centrale plek in binnen het complex.

Aanvang van de bouw is voorzien omstreeks september 2015

– oplevering oktober 2017
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Eigentijds bouwen
in de geest van de Bossche School
Sint-Janslyceum ’s-Hertogenbosch

Een als rijksmonument geclassificeerd lyceum uit-

breiden met een verdiepte sporthal annex school-

paviljoen, bleek op zijn zachtst gezegd geen sine-

cure te zijn. De balans tussen respect voor het

bestaande en de drang naar eigenwijze vernieu-

wing, was dan ook niet voor de hand liggend.

Rienks Architecten maakte echter een ontwerp

dat beide aspecten verenigde. Ook het bouwen

in een waterrijk natuurgebied en de aanvankelijke

tegenstand van de omwonenden, zorgden voor de

nodige uitdagingen. Inmiddels zijn alle obstakels

met succes gecounterd. Langzaam aan nadert het

gebouw zijn moment suprême.

‘Het moet een plaats in je hart krijgen!’

Innovatief & intelligent

’Als architect streef je naar architectuur met een meerwaarde.

Je maakt geen kunstwerk voor jezelf, maar probeert samen met de

opdrachtgever tot een intelligent, innovatief en tot de verbeelding

sprekend concept te komen, met als doel duurzame architectuur

voor de toekomst te creëren.’ Aan het woord is Marcel Snellenberg

(Rienks architecten). Op een rustig plekje te midden van de bouw-

drukte, praten we over het innovatieve, intelligente ontwerp voor

de uitbreiding van het Bossche Sint-Janslyceum. Innovatief behoeft

geen toelichting, maar wat bedoelt de architect met een ‘intelligent’

bouwconcept, luidt onze vraag? ‘Intelligent betekent dat je vooruit-

LEREN

De balans tussen eerbied en eigenwijsheid
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denkt, dat je nadenkt over het leven van een gebouw nadat de ge-

bruiker eruit vertrokken is. Je moet een gebouw immers zodanig

construeren dat het te allen tijde een andere invulling kan hebben.

Een gebouw moet veranderbaar zijn… Een gebouw moet bovendien

meer zijn dan de optelsom van alle functies. Het moet een gevoel

oproepen. De gebruiker moet ervan gaan houden. Het moet een

plaatsje in zijn hart krijgen en dat is precies waar de toegevoegde

waarde van de architect ligt. Hij moet er namelijk voor zorgen dat

een gebouw die extra laag meekrijgt. Een ‘neutraal’ gebouw, heeft

wat mij betreft dan ook geen enkele meerwaarde; het is een con-

sumptief iets.’  

Hetzelfde en toch anders

‘Het ontwerp van de nieuwbouw integreert zowel de eerbied voor

het gedachtegoed van de Bossche School* als een zekere eigenwijs-

heid in de vorm,’ aldus architect Snellenberg. ‘De stijl van de Bossche

School is streng en strak, met weinig fratsen en veel eenduidigheid.

Soms neigt het zelfs een beetje naar het naargeestige, maar dat is

gelukkig bij het Sint-Janslyceum niet het geval. In de nieuwbouw

hebben we die strakheid voor een groot deel behouden. Aan de kant

van het water en het groen hebben we echter gekozen voor een

gebogen gevel en dat staat haaks op de Bossche school. Door die

gewelfde gevel maakt het gebouw zich als het ware los van de

strakheid die het aan de overige zijden heeft.’ Marcel beaamt dat

het respect voor het rijksmonument en de wens om het gebouw

een eigentijdse eigenwijsheid mee te geven, wel eens met elkaar

conflicteerden. ‘Dat was zeker in de beginfase het geval. Toen dach-

ten we nog dat juist het contrast met het bestaande, een uiting

van respect was. Maar daarover waren de meningen nogal verdeeld.

Als je met een rijksmonument te maken hebt, heb je sowieso met

tal van partijen te maken. Bovendien wordt alles wat je doet onder

een vergrootglas gelegd, zowel op stedenbouwkundig, architecto-

nisch als detailniveau. Het resulteerde dan ook in een zoektocht

naar de juiste balans: hoe respectvol moet het gebouw zijn? En hoe

eigenwijs?’

‘Het mag niet opdrijven’

Complexe uitdaging

‘Dat het nieuwe gebouw (de sporthal met het onderwijspaviljoen

erboven) lager blijft dan het bestaande, waardoor het rijksmonu-

ment het uitzicht blijft bepalen, is een van de concessies - misschien

wel de belangrijkste - die we hebben gedaan,’ meent Marcel. ‘De

consequentie van die beslissing was wel dat we de sporthal vijf
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meter verdiept moesten bouwen. En vijf meter diep bouwen in een

waterrijk natuurgebied is niet zonder gevaar voor het gebouw.

Enerzijds ga je diep in het grondwater boren, zelfs in waterstromen

die niet meteen zichtbaar zijn, anderzijds moet je voorkomen dat

het gebouw opdrijft. Eigenlijk kun je het vergelijken met de bouw

van een parkeergarage, met dit verschil dat bij een parkeergarage

de opdrijvende kracht wordt tegengegaan door de neerwaartse druk

van de kolommen en de ballast van de vloer, terwijl je het bij deze

sporthal uitsluitend moet hebben van trekpalen en de vloermassa

om alle opwaartse druk tegen te gaan. Het is een uitermate specifiek

proces dat eigenlijk ons petje te boven ging. Daarom hebben we ons

vooraf uitvoerig laten adviseren door deskundigen en hebben we

frequent overlegd met het Waterschap.’ 

‘Je koopt geen gebouw of 
aanbesteding’ je koopt een proces’

Meer dan stenen stapelen

Marcel Snellenberg is zeer lovend over de wijze waarop de commu-

nicatie met alle betrokkenen tot nu toe verloopt. ‘Als je bouwt, koop

je niet een gebouw of een aanbesteding, je koopt een proces.

Bouwen is meer dan stenen stapelen. Er komen zoveel verschillende

disciplines bij elkaar dat het makkelijk kan misgaan, want je moet

rekening houden met de verschillende invalshoeken van alle betrok-

ken partijen. Een heldere en open communicatie is daarom van

essentieel belang. En zeker bij dit project was een aannemer nodig

die meedacht over verantwoord bouwen en over het beperken van

de overlast voor de buurt en de gebruikers (leerlingen en leraren).

Het gunstig stemmen van de aanvankelijk weinig gunstig gestemde

buurt, was namelijk een netelig punt. Een aantal buurtbewoners was

faliekant tegen de uitbreiding van het lyceum. Of beter gezegd, men

was niet zozeer tegen de uitbreiding van de school, dan wel tegen

de komst van de sporthal, omdat men bang was voor overlast in de

avonduren. Eén bewoner spande de zaak zelfs aan bij de Raad van

State, zij het zonder resultaat. Je kunt wel stellen dat de sfeer aan-

vankelijk vrij gespannen was. Er was een goede communicatie nodig

om de kou uit de lucht te halen. Vandaar dat bij de aanbesteding,

naast de objectieve (prijsspecificatie), ook de subjectieve criteria

zwaar wogen. Heerkens van Bavel scoorde op alle criteria erg goed.’

Het belang van communiceren

Tot nu toe blijkt de hoofdaannemer zich inderdaad op een uitste-

kende manier van zijn communicatieve taak te hebben gekweten.

Buurtbewoners vonden (en vinden nog steeds) geregeld een nieuws-

brief over de voortgang van de bouw in de brievenbus, er zijn

bezoekmomenten georganiseerd, er wordt tijdig geïnformeerd over

te verwachten overlast en er is een digitaal klachtenmeldpunt

ingesteld. De stemming is dan ook behoorlijk veranderd (in positieve

zin). De buurtbewoner die het tot de Raad van State bracht, heeft

zelfs de gelegenheid gekregen mee te denken over de inrichting van

het parkeerterrein en de plaatsing van de verlichting. ‘De open com-

municatie die Heerkens van Bavel hanteert wordt door alle partijen

zeer gewaardeerd,’ stelt architect Snellenberg. ‘Problemen worden

niet onder het tapijt geveegd, maar worden op tafel gelegd. Er wordt

niet met de vinger gewezen, maar men zoekt samen naar oplossin-

gen. Die oplossingsgerichtheid typeert Heerkens wel. We maken het

vaak genoeg anders mee... Je merkt ook dat je met zeer deskundige

mensen te maken hebt. Ze weten waarover ze praten en anticiperen

tijdig op mogelijke problemen. Dat maakt het prettig werken.’

‘Het wordt tijd om afscheid te nemen’

Loslaten

‘Ik geniet er telkens weer van om een gebouw te zien groeien, van

het plaatsen van de hekken en de graafwerkzaamheden tot de in-

gebruikname. Dan komt ook het moment van afscheid nemen, van

loslaten. Het gebouw is dan van de opdrachtgever. Je kunt het  in-

derdaad enigszins vergelijken met een ouder die zijn kind de vrije

teugel geeft. Toch blijf je gevoelsmatig verbonden met elk gebouw

dat je hebt ontworpen. Het blijft in je hart… Een architect die na

oplevering van een gebouw kan zeggen ‘Het is klaar, hop naar het

volgende…’ is volgens mij geen goede architect,’ besluit Marcel

Snellenberg filosofisch.

Project : Sint-Janslyceum

Locatie : ‘s-Hertogenbosch

Architect : Rienks Architecten Breda

Opdrachtgever : College van B&W ‘s-Hertogenbosch

Oplevering : Maart 2015
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Transformatie gebouw R3
op de Fontys Campus in Eindhoven

Dit project is zo snel gerealiseerd, dat wij u niet

meer over aanvang en verloop hoeven berichten,

maar slechts kunnen aankondigen dat het gereno-

veerde gebouw op donderdag 2 oktober jl. officieel

is geopend. Gebouw R3, onderdeel van de Fontys

Campus in Eindhoven, is circa 25 jaar oud en was

aan renovatie toe, met als doel de komende jaren

te kunnen inspelen op eventuele nieuwe inzichten

en veranderingen  in onderwijsvormen.

In zes maanden tijd is het Heerkens van Bavel gelukt het gebouw

compleet te renoveren en te transformeren (totaal toch ca. 8.000

m2). Dit naar een ontwerp van Mecanoo architecten uit Delft. Het

gebouw heeft als het ware een nieuwe buitenschil gekregen, instal-

laties zijn vervangen en er zijn extra werkplekken gecreëerd. Door

het deels vervangen van de gevel door een glasgevel en het aan-

brengen van vides, heeft het gebouw een transparante, frisse

uitstraling gekregen. Binnen oogt het uitdagend en is het een

inspirerende studieplek. Het gebouw is geïsoleerd, is daarnaast ook

nog  aan twee zijden uitgebreid en heeft een koppeling gekregen

met gebouw R4.

Heerkens van Bavel had overigens de totale opdracht verworven

(zowel bouwkundig als installatietechnisch).

De realisatie van dit project was echter geen “makkie”. Tijdens de

werkzaamheden is de school “in bedrijf gebleven” en dienden

de werkzaamheden te worden afgestemd op het lesrooster. Boven-

dien moest rekening gehouden worden met de toetsweken. Tijdens

deze periode mocht geen enkele vorm van geluidshinder plaatsvin-

den. Er zat ook een behoorlijke druk achter, want uitgangspunt was

dat het project bij aanvang van het nieuwe schooljaar moest zijn

opgeleverd.

Om deze opleverdatum te halen, is er gewerkt volgens de LEAN

methode. Dit wil zeggen dat er gekeken is naar alle activiteiten

in het proces van begin tot eind, waarbij samen met alle partijen

verspillingen uit het proces gehaald zijn. Dit om de doorlooptijd

zo kort mogelijk te houden. Een absolute noodzaak bij dit project.

Als we naar het eindresultaat kijken, moet u het toch met ons eens

zijn dat Heerkens van Bavel in een hele korte periode een mooi

project heeft afgeleverd.
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‘We zijn met z’n allen goed bezig’
De kracht van gedurft denken en een geolied team

‘Een gebouw met een hoge GPR-score en dito

‘Frisse-Schoolgehalte’ waarin de onderwijsvisie van

het opleidingscentrum perfect tot uiting komt’.

Dat waren de voorwaarden die de Gemeente Baren-

drecht vooropstelde bij de nieuwbouw van LOC

Focus Beroepsacademie. Aan projectmanager Mark

Kottmann (Stevens van Dijck bouwmanagers &

adviseurs) de taak erop toe te zien dat aan alle

voorwaarden wordt voldaan. Maar meer nog dan

borger van het contract, ziet hij zichzelf als ‘smeer-

middel’ tussen alle partijen’. Een taak die hij graag

en met succes ter harte neemt. Want zegt hijzelf:

‘We zijn samen goed bezig!’. We werken samen aan

dezelfde ambitie (met een knipoog naar het motto

van zijn kantoor).

GPR & schone lucht

De onderwijsvisie waaraan de gemeente in haar communicatie re-

fereert, werd samen met ICS (opgericht als Informatie & Advies Cen-

trum Schoolaccommodaties) ontwikkeld. De school wilde namelijk

afstappen van de traditionele lesmethodiek en koos voor een leer-

omgeving met weinig leslokalen. Dat houdt in dat het onderricht

zoveel mogelijk in open lesruimten gebeurt. Zelf spreekt de op-

drachtgever in die zin van ‘werkpleinen’. 

‘We hebben alle partijen getriggerd’

‘Hoewel ons kantoor al vaak bouwprojecten voor onderwijsinstel-

lingen heeft begeleid, was dit concept ook voor ons hartstikke

nieuw,’ vertelt Mark Kottmann. ‘Je kunt je voorstellen dat er behoor-

lijk wat overleg is geweest om de visie van de gebruiker helder te

vertalen naar een ontwerpvorm. Daarnaast wilde de gemeente dat

het nieuwe opleidingscentrum een hoge GPR-score (Gemeentelijke

Praktijk Richtlijn) kreeg. Op haar beurt koppelde de school daar het

‘Frisse Schoolconcept’ aan vast. Hierbij staan een betere isolatie en

ventilatie van het schoolgebouw voorop. De ambities waren dus

zeker niet de geringste. Toch hebben we alle partijen getriggerd om

de scores nog hoger te krijgen. Om nog beter en duurzamer te bou-
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wen. Om het binnenin nog prettiger en leefbaarder te maken. Het

gevolg van alle inspanningen is dat het nieuwe opleidingscentrum

een heel hoge GPR-score én een heel hoog Frisse-Schoolgehalte

heeft. Wat dat laatste betreft, scoren we op essentiële onderwerpen

zoals ventilatie zelfs een A!,’ zegt ingenieur Kottmann tevreden. 

Duurzaam en gezond

‘Zowel wat het exterieur als het interieur betreft, is maximaal na-

gedacht over duurzaamheid en gezondheid,’ gaat Mark verder. ‘De

opzet van de gevel (enigszins gerond) en het verloop van de ramen

is zo opgevat dat er geen zonwering aan de buitenkant nodig is, ter-

wijl er toch sprake is van maximaal daglicht en een optimale kli-

maatbeheersing. Omdat de school in een gebied met veel fijnstof

en een lagere luchtkwaliteit ligt (te wijten aan zwaar treintransport

van en naar de Europoort en de nabijgelegen A15), zijn luchtzuiver-

heid en –zuivering bovendien een belangrijk aandachtspunt. Met

onder meer drievoudige luchtfilters wordt aan die behoefte tege-

moetgekomen. Verder heeft men ook de mogelijkheid om na

de lessen, met één knop, de lucht in de lokalen extra te zuiveren.

Tot slot draagt ook de vegetatiewand in het atrium bij aan schone

lucht. Kortom, er is werkelijk alles aan gedaan om een gebouw met

een zo goed mogelijk klimaat te realiseren.’

‘Het getuigt van innovatief denken’

Korfbal

Behalve de contouren van de nieuwe school, zijn ook die van de

naastgelegen sporthal al duidelijk zichtbaar. ‘Het wordt een grote

sporthal, waarmee de gemeente wil aangeven dat zij topsport faci-

liteert. Dat de korfbalvereniging Vitesse van Barendrecht op zeer

hoog niveau speelt, is overigens mede de reden dat die sporthal er

komt. Verder zal zij uiteraard ook door de school en andere sport-

verenigingen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat de sportac-

commodatie zodanig geschakeld is, dat alle gebruikersgroepen er

zich vrij kunnen bewegen, zonder elkaar voor de voeten te lopen.

Drie mogelijke zoneringen maken dit mogelijk: er is een open toe-

gankelijke zone (de school), een zone met de sporthal annex kantine

(sportverenigingen) en een louter gebruik van de sporthal zonder

kantine. Dat de school de sporthal niet alleen als ruimte voor het

sporten ziet, maar dat de leerlingen te allen tijde toegang tot de ac-

commodatie hebben, getuigt van innovatief denken,’ meent Mark.

‘Dat geeft veel vertrouwen’

‘Goed bezig’

Afgelopen februari werd de formele overeenkomst ondertekend, in

de lente werd begonnen met het heien en medio juni 2015 wordt

het gebouw, normaal gezien, opgeleverd. Het bouwproject aan de

Dierensteinweg kent dus een erg hoog bouwtempo. ‘Men kan gerust

stellen dat de aannemer voortvarend te werk is gegaan’, lacht Mark.

‘Maar wat mij betreft, zijn een goede sfeer, een open verstandhou-

ding en heldere communicatie minstens even belangrijk als een

strak bouwschema. Bouwen is en blijft tenslotte mensenwerk. 

Ik ben met name erg te spreken over de constructieve houding van

Heerkens van Bavel. We hebben hier twee fantastische uitvoerders,

die elkaar perfect aanvullen. De ene is een oude rot in het vak, de

ander een gedreven jonge hond. Je merkt aan alles dat beiden echt

voor kwaliteit gaan. ‘Goed’ betekent voor hen ‘echt goed’ en nog

liever gaan ze voor ‘beter’. En omgekeerd, als zij vinden dat iets niet

goed is, wordt het letterlijk afgebroken en gaat het met de vracht-

wagen retour. Wat ik ook erg waardeer is dat de aannemer durft in

te gaan tegen genomen beslissingen, als dit het verloop van de

bouw of de verdere exploitatie van het gebouw ten goede komt. Dat

alles geeft veel vertrouwen.’ 

De jojo

‘De uitvoerders zorgen niet alleen dat de juiste mensen op het juiste

moment, op de juiste plaats aan het werk zijn, zij denken ook na

hoe iets efficiënter, handiger of beter kan. De ‘jojo’ is daarvan, denk

ik, het beste bewijs. Ik leg het even uit…’ reageert Mark op mijn ver-

baasde blik. ‘De gevel van het schoolgebouw bestaat uit geheel af-

gewerkte elementen. Om die elementen te plaatsen heb je eigenlijk

een kraan nodig. Maar aan de huur van zo’n kraan hangt een pittig

prijskaartje, al helemaal als die kraan een tijdje stilstaat. Dus ging

de uitvoerder nadenken hoe we die gevelelementen konden plaat-

sen, zonder al te afhankelijk te zijn van een dure kraan en zonder

dat stilstaan al te veel pijn doet. Hij begon te schetsen en bedacht

een soort grijper. Vervolgens liet hij die tekening uitwerken door een

staalbedrijf. Maar daar hield het niet bij op. Hij liet het apparaat ook

keuren én certificeren. Die machine staat nu op het terrein. 

We hebben ze ‘de jojo’ gedoopt, als eerbetoon aan de bedenker

ervan. Van zoiets kan ik nu echt genieten!
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Parel op de kroon
van de campus van Radboud Universiteit Nijmegen

In de vorige uitgaven van “In de Steigers” hebben

wij uitvoerig bericht over het project “Grotiusge-

bouw”, de nieuwbouw van een universiteitsgebouw

op de campus van Radboud Universiteit Nijmegen.

En al zeggen we het zelf; Cedrie, (Consortium Com-

pacte Campus), bestaande uit Heerkens van Bavel,

Bouwbedrijf Berghege en Kropman installatietech-

niek, heeft hier een puik stukje werk geleverd!

Het gebouw, ontworpen door Benthem Crouwel Architects lijkt op

een modern studielandschap, met de Faculteit der Rechtsgeleerd-

heid als hoofdbewoner. Het voldoet aan de eisen van modern

onderwijs en nodigt de studenten tegelijkertijd uit om langer op

de campus te blijven om te studeren en te ontspannen. Het voldoet

ook met stip aan de eisen van duurzaamheid, onder meer door

de compacte vorm en overstekken van 3,5 meter die in de zomer

directe zonnestraling tegengaan, het gebruik van “tripleglas”, ge-

bruik van warmte-koude opslag in de grond en zonnecellen op het

dak, die 75.000 kWh per jaar opleveren, wat gelijk staat aan het

gemiddelde verbruik van 22 huishoudens.

Donderdag 28 augustus 2014 

werd het Grotiusgebouw officieel geopend. 

Wij willen u het resultaat van bijna 2 jaar 

intensief samenwerken niet onthouden.

Met recht gezegd; een parel!

Fotografie: Jannes Linders
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Een belrondje bracht weinig opheldering. Geen

enkel ziekenhuis in Nederland bleek een Medisch

Psychiatrische Unit (MPU) te hebben zoals het

Tilburgse TweeSteden ziekenhuis die voor ogen had.

Ook binnen Europa leek er niet meteen een voor-

beeld voorhanden te zijn. De nieuwbouw van de

psychiatrische afdeling van het TweeSteden zieken-

huis beloofde met andere woorden niet alleen een

primeur te worden, maar vormde ook een enorme

uitdaging voor alle betrokkenen. Samen stond het

bouwteam voor de opdracht met een ontwerp te

komen dat behalve vertaalbaar naar de praktijk

(de architect), ook uitvoerbaar (de aannemer),

betaalbaar (het ziekenhuis), aangenaam werkbaar

(de professionals) en helend (de patiënten) was.

Zoals het zich nu laat aanzien is het team met

verve in die opdracht geslaagd. Als alles verder

volgens plan verloopt, wordt februari 2015 een

gebouw opgeleverd dat model kan staan voor de

psychiatrie anno nu en straks.

Psychisch en somatisch

‘Het enige wat vaststond waren het aantal vierkante meters, de hoek

van het terrein waar de nieuwbouw moest komen en het budget

dat ertegenover stond, ‘ zegt Ricardo Teijeiro monter. Teijeiro is

Psychiater-Medisch Manager en Opleider Ziekenhuispsychiatrie in

het TweeSteden ziekenhuis. ‘We hadden geen enkel voorbeeld om

op terug te vallen. Niet in Nederland en niet in Europa. Het unieke

en vernieuwende aan een Medisch Psychiatrische Unit is de totaal

andere benadering van de psychiatrische patiënt. Waar in de tradi-

tionele PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) uit-

sluitend psychiatrisch gerelateerde patiënten worden verpleegd,

worden in een MPU ook patiënten met een gecombineerde proble-

matiek van psychische en somatische klachten opgevangen. Dat zijn

dus patiënten die naast een lichamelijke aandoening ook psychisch

ontregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan hartpatiënten met angststoor-

nissen, moeders met postnatale depressies, patiënten die door een

chronisch bacteriologische ziekte in de war zijn enz. Deze co-mor-

biditeit impliceert echter dat we in de ontwerpfase van de nieuw-

bouw breder moesten denken dan het loutere psychiatrische aspect.

Ook klinische kamers, moeder-kindkamers, kamers met een lucht-

sluistoegang enz. moesten in het ontwerp worden opgenomen.’

Wensenlijst

‘Een eerste vereiste was dus om het eisenpakket goed boven tafel

te krijgen,’ stelt Ronald van Dielen, projectleider Heerkens van Bavel.

‘Zodoende ging elk van ons aan de slag met zijn eigen wensenlijstje.

Voor Pieter van Hulst, bouwkundig projectleider TweeSteden zie-

kenhuis , was het belangrijk dat het budget en het voorziene aantal

vierkante meters hoe dan ook gerespecteerd werden. Op zijn beurt

stelde Ricardo een allesbehalve traditionele uitstraling en sfeer op

de afdeling voorop. Op zijn wensenlijstje stonden onder meer ka-

mers met hoge ramen, een beveiligde buitenruimte, een extra be-

veiligde kamer (EBK) ter vervanging van de huidige separeerruimten

(met zichtcontactmogelijkheden voor de verpleging en de familie),

een aparte kamer waar de familie kan overnachten (als de familie

van de betrokkene meewerkt, heeft dat immers een kalmerend effect

op de patiënt), een mediawand in de EBK… En dan hebben we het

nog maar over de begane grond.’ 

Een warm bad voor een  

ZORGEN
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‘Het is een soort iPad-muur’

Mediawand

‘Bij die mediawand moet je overigens denken aan een soort grote

iPad in de muur,’ beantwoordt Pieter, mijn vragende blik. ‘Het is een

voorziening die de patiënt in staat stelt het licht en de temperatuur

in de kamer te regelen, de zonwering te laten zakken, een muziek-

programma te kiezen, tv te kijken enz. Het doel is de patiënt maxi-

male controle over zijn omgeving te geven. Daarnaast biedt de wand

de mogelijkheid om met de patiënt te communiceren (over b.v. me-

dicatie of geplande bezoeken). De EBK is een allesbehalve standaard-

voorziening. De ruimte is bedoeld voor extreem verwarde patiënten

die een direct gevaar voor zichzelf en hun omgeving betekenen.

Net als de MPU is ook de EBK recent opnieuw genormeerd, met als

gevolg dat de Extra Beveiligde Kamer in onze nieuwbouw (een van)

de eerste is die op die manier wordt gebouwd. Het betekende

overigens wel een forse investering. De apparatuur moet onder meer

resistent zijn tegen gewelddadige acties. Maar die investering toont

aan dat het gebouw echt toekomstgericht is’. ‘In het eisenpakket

stonden de veiligheid van de verpleging en de privacy van de patiënt

uiteraard voorop. Verder wilde ik vooral een sfeer van netheid,

gezelligheid en transparantie,’ legt dokter Teijeiro uit. ‘Psychiatrische

patiënten zijn vaak kwetsbaar. Ze zoeken warmte en bescherming.

Investeren in huiselijkheid is geen overbodige luxe, maar het is wel

belangrijk om de grens te bewaken. Het moet niet té gezellig zijn.

Het is immers de bedoeling dat de patiënten op termijn terugkeren

in de samenleving. Als ze op de afdeling de nodige warmte en

huiselijkheid vinden, wordt het misschien moeilijker om de stap naar

de buitenwereld te zetten.’ 

‘De eerste week 
was een kwestie van aftasten’

Elkaar leren begrijpen

‘Dit alles maakte de nieuwbouw tot een hele lastige logistieke puzzel

die we met z’n allen in elkaar moesten zien te schuiven,’ zegt Gert

Vennink, architect en projectleider. ‘Het is bijna ongelooflijk dat we

in drie weken tijd het hele eisenpakket wisten te vertalen naar een

ontwerp waarin de meest essentiële criteria van alle partijen werden

gerespecteerd. De eerste week was het vooral een kwestie van elkaar

leren kennen. Van elkaar aftasten. Wat vindt iedereen belangrijk? 

Wat is noodzaak en waar zit er eventueel nog lucht? Daarna zijn we

met elkaar gaan zoeken naar mogelijkheden om alle wensen in te

passen in het plaatje. Natuurlijk ging dat niet altijd zonder slag of

stoot. Er zijn best wel heftige discussies geweest…. Maar door naar

elkaar te luisteren, leer je elkaar ook begrijpen. En als je begrijpt wat

voor de ander belangrijk is en waarom, ben je vastberaden om er

samen uit te komen. Het is een kwestie van geven en nemen. Van

wensen inslikken en concessies doen. Soms gebeurde dat zelfs on-

gevraagd. Zo kwamen de medewerkers van Ricardo eigenhandig

met de suggestie om zelf kleiner te gaan zitten, zodat er meer ruimte

voor patiënten vrijkwam en Ronald besloot halverwege het proces

om de aluminium dorpels in de kamers te vervangen door natuur-

steen, omdat dit minder aan slijtage onderhevig is.’ ‘Vasthouden aan

het goedkopere materiaal zou een smet op mijn blazoen zijn ge-

weest en dat wilde ik voorkomen’, glimlacht de projectleider van

Heerkens van Bavel.

kwetsbare doelgroep
Snel, soepel en samen streven naar topkwaliteit



24

Samenwerken 2.0 

‘Het grote verschil tussen traditioneel bouwen en Design & Build

(zoals bij dit project gebeurde) is dat men bij het eerste focust op

het contract en de boel juridisch dichttimmert, terwijl de tweede

manier van bouwen stoelt op onderling vertrouwen en een geza-

menlijk streven naar maximale kwaliteit. Je denkt niet vanuit je eigen

traject, maar zoekt als team naar de beste oplossingen. Je laat alle

betrokken partijen de eigen risico’s inschatten en je legt ze ook bij

hen neer. Bij het traditionele bouwen worden die doorgaans bij

de opdrachtgever gelegd,’ stelt Ronald. ‘Ik denk dat ‘samen’ het

sleutelwoord is voor deze manier van werken. Met z’n allen hebben

we met een krap budget iets zeer kwalitatiefs neergezet. Dat kon

alleen maar omdat we elkaar voortdurend scherp hielden en te allen

tijde het totaalplaatje vooropstelden.’ ‘Ik heb er een mooie metafoor

voor,’ voegt Ricardo eraan toe. ‘Het is alsof je met een aantal vrien-

den een potje geld bij elkaar hebt gespaard om een boot te kopen.

Eenmaal op zee, heb je twee keuzes: je kunt ruzie maken om je gelijk

te halen, met het risico dat de boot door alle gekissebis slagzij maakt

en zinkt, of je kunt samenwerken om veilig de haven te bereiken,

ook als dat betekent dat je moet accepteren dat iets niet kan. Door

samen te werken hebben we met dit team vlot de haven bereikt,’

glimlacht hij. ‘Vorige week kreeg de afdeling psychiatrie een rond-

leiding in de nieuwbouw. Iedereen was lyrisch en dat wil wat zeggen,

want het zijn niet de minst kritische werknemers…. Dat er alom

enthousiasme was, geeft toch wel een kick na alle inspanningen.’ 

‘We zijn zeer tevreden’

Heerkens van Bavel - kernwaarden

Onverwacht komt Ronald van Dielen nog met een laatste vraag

voor alle aanwezigen. ‘Heerkens van Bavel heeft drie kernwaarden

gedefinieerd die we in al onze projecten tot uiting willen brengen

namelijk: aangenaam bouwen, waardevol en duidelijk, tegen de

laagst mogelijke kostprijs. Ik wil jullie vragen of jullie deze waarden

terugzien in dit project?’ Dat bleek inderdaad het geval te zijn. ‘We

zijn zeer tevreden,’ vertolkt Ricardo Teijeiro beknopt de mening van

het hele team.
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Al vrij snel na de ingebruikname in 1991 bleek het

Academisch Ziekenhuis Maastricht uit zijn voegen

te barsten. Dus werd een langetermijnhuisvestings-

plan opgesteld voor toekomstige uitbreiding en

renovatie. Het logistieke centrum en het milieupark

werden afgebroken om plaats te maken voor

nieuwbouw en bestaande faciliteiten kregen een

andere stek. Met ‘Verheylaan 10’ komt er (voorlo-

pig) een einde aan het ambitieuze uitbreidingsplan

Maar ook om andere redenen hoort dit project thuis

in de annalen van het ziekenhuis... 

‘Er wordt een extra lade opengetrokken’

Extra lade

‘Verheylaan 10 is niet alleen het voorlopige sluitstuk, het is ook de

grootste uitbreiding van het ziekenhuis tot nu toe,’ vertelt Jori

Stevens, Manager Vastgoed Maastricht UMC+. ‘Met een brutovloer-

oppervlak van 22.500 m2 biedt het straks onderdak aan een MRI-

complex, een logistiek centrum, poliklinieken, kantoren en nieuwe

operatiekamers die deels de bestaande vervangen. Als de nieuwe

OK’s klaar zijn, worden de bestaande (lees: de oude) overigens gere-

noveerd.’ ‘De nieuwbouw is een horizontale uitbreiding van de hui-

dige niveaus. Op elke etage wordt de verdiepingsvloer via

loopbruggen doorgetrokken naar het nieuwe gedeelte. Er wordt als

het ware een extra lade opengetrokken,‘ voegt architect Tom Bon-

nemayers (Architecten aan de Maas) er plastisch aan toe.

Gebouwd als een duurzame ladekast
Primeur in Nederlandse ziekenhuisbouw

‘Voor ziekhuisbouw gelden andere 
criteria’

‘Bespoke’ project

‘Verheylaan 10 is ook in een ander opzicht een bijzonder project,’

stelt manager Stevens. ‘Het fungeert namelijk als een van de pilot-

projecten om BREEAM-NL door te trekken naar de Nederlandse zie-

kenhuisbouw. Toen we besloten volgens BREEAM te bouwen, wisten

we eerlijk gezegd niet precies waaraan we begonnen. Op zichzelf

vonden we duurzaam bouwen niet zo’n opgave. MUMC+ besteedt

immers sowieso veel aandacht aan duurzaamheid. We doen op dat

vlak al het mogelijke. Onze duurzaamheidsstandaard ligt daarmee

hoger dan het bouwbesluit oplegt. De moeilijkheid lag dus niet zo-

zeer in het bouwen zelf dan wel in het vastleggen van gepaste cri-

teria. Enkele BREEAM-eisen die gelden voor kantoor- of woning-

bouw zijn immers niet relevant, dan wel onhaalbaar als het gaat om

ziekenhuisbouw. Bij kantoorbouw kun je bijvoorbeeld de score ver-

hogen door te voorzien in ramen of gevelgedeeltes die open kunnen.

Het hoeft denk ik geen betoog dat open ramen en OK’s niet bepaald

een goede combinatie zijn…. Dat er bij ziekenhuisbouw andere

BREEAM-criteria moesten gelden, was dus al vrij snel duidelijk. Maar

vermits wij als eerste ziekenhuis in Nederland de ambitie hadden

een BREEAM-certificaat te halen, ontbraken die criteria nog ten dele.

Dus zijn we er samen met de Dutch Green Building Council over

gaan nadenken. Je kunt inderdaad stellen dat we ze voor een deel

mee hebben bepaald. Tijdens het hele project is overigens gekeken

of de vastgelegde eisen wel realistisch waren, dan wel of ze bijge-
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steld of zelfs vervangen moesten worden. Kortom, het is op maat

gemaakt voor een zorggebouw, daarom heet het ook een ‘bespoke’

project.’ 

Nut & noodzaak

Ingezet op twee sterren, leverde het ontwerpcertificaat er uiteinde-

lijk drie (Very Good) op. Impliceert deze score dat MUMC+ (als actief

betrokken partij bij het bepalen van de criteria) erg streng voor zich-

zelf is geweest? ‘Eigenlijk niet,’ antwoordt Jori Stevens. ‘We hadden

misschien nog hoger kunnen scoren, maar van meet af aan hebben

we de extra investeringen in duurzaamheid getoetst aan financiële

haalbaarheid enerzijds en ‘nut & noodzaak’ anderzijds. Twee sterren

leek ons wel haalbaar, zonder dat er al te zware financiële investe-

ringen tegenover stonden. Duurzaamheid mag immers niet ten

koste gaan van een goede financiële huishouding. Het betekent dat

je niet alleen naar de investering aan de voorkant moet kijken, maar

ook de exploitatie van het gebouw in overweging moet nemen. Bo-

vendien zetten we nu ook bewust in op zichtbare duurzaamheid om

anderen te inspireren. In plaats van zonnepanelen op het dak te in-

stalleren (waar niemand ze kan zien), kiezen wij voor geïntegreerde

panelen over de hele lengte van de zuidgevel. Op die manier vormen

de panelen de buitenschil van het gebouw. Met deze ingreep be-

sparen we niet alleen kosten, het is op termijn ook nog eens renda-

bel. Als je volgens BREEAM wilt bouwen, moet je het heel zeker

weten én willen,’ meent Jori Stevens. ‘Denk niet ‘dat doe ik er wel

even bij’. Neem het uitermate serieus. Ik geef grif toe dat het niet de

makkelijkste weg is, maar als je overtuigd bent dat het kan, lukt het

ook. Het streven naar het BREEAM-certificaat zet de dingen op

scherp. Je krijgt op het juiste moment een discussie. Het geeft je net

dat extra zetje - ook al ben je al jaren met duurzaamheid bezig -

want vreemde ogen dwingen. En mocht je niet voor het BREAAM-

certificaat gaan, dan is de creditlijst nog altijd een goede manier

om te kijken wat je nog meer aan duurzaamheid kunt doen.’ 

Eigen regie 

In al zijn complexiteit wordt Verheylaan 10 begeleid door mede-

werkers van het eigen Bureau Vastgoed en Huisvesting (onder lei-

ding van manager Stevens). Waarom de keuze om de regie in eigen

hand te houden? ‘Het is de beste manier om te weten wat er speelt,’

luidt zijn antwoord. ‘Vooral bij ziekenhuisbouw heb je te maken met

tal van belangengroepen. Je hebt niet met één, maar in ons geval,

met wel vijftien stakeholders te maken. En dan heb ik het nog niet

over de technische dienst, ICT-afdeling, Arbodienst, Gezondheids-

inspectie etc. die uiteraard ook hun zegje willen doen. Het betekent

een continu afwegen van alle belangen en die kunnen best wel uit-

eenlopend zijn. Omdat ik in alle stuurgroepen en ontwerpteams zit,

ben ik vrij goed op de hoogte van wat er zoal speelt. Daarnaast zit

ik natuurlijk ook in de bouwvergaderingen. Goed opdrachtgever-

schap vereist dat je weet waarover je praat.’ De belangen van alle

partijen in een ontwerpplan vertalen, was evenmin een makkelijke

opgave? ‘Klopt,’ beaamt architect Bonnemayers de vraag. ‘Je moet

de wensen van alle betrokken partijen integreren in een plan, ver-

volgens het plan voorstellen, bespreken met alle belangengroepen

en weer bijstellen, tot je een definitief ontwerp hebt dat door de

hele organisatie gedragen wordt. Vooral in de voorontwerpfase leek

het soms de processie van Echternach: je zet twee stappen terug

om vervolgens weer verder te gaan…’ 

‘Het is bij Carebuilders in goede handen’

Carebuilders 

Tot slot de vraag hoe Jori Stevens en Tom Bonnemayers de samen-

werking met Carebuilders ervaren. De combinatie ‘Heerkens van

Bavel en Berghege’ was immers voor de bouwmanager een nobele

onbekende (die weliswaar met een scherpe prijs de aanbesteding

binnenhaalde). ‘We hebben uiteraard rondgebeld om te polsen naar

de combinatie van deze twee Brabantse familieondernemingen. Het

moet gezegd dat de referenties unaniem lovend waren. Carebuilders

stelt zich op als een constructief meedenkende partner en ik heb er

het volste vertrouwen in dat Verheylaan 10 bij hen in goede handen

is. Waarbij ik wel graag de kanttekening maak dat de spannendste

fase nog moet beginnen. Bij de afbouw komen namelijk alle disci-

plines bij elkaar. Dan zijn goed plannen en op de planning blijven

zitten, een goede coördinatie en een goede sfeer van cruciaal be-

lang. Elk bouwproject is uniek maar wat ze alle typeert is dat on-

derling vertrouwen uiteindelijk bepalend is voor het welslagen

ervan. Je moet het samen doen, van ontwerpfase tot en met uit-

voering. Elkaar ondersteunen en zorgen dat iedereen zich prettig

voelt, ook als het eens tegenzit,’ besluit Jori Stevens. 

MUMC+ is de overkoepelende organisatie van het Academisch

Ziekenhuis Maastricht en de Universiteit Maastricht (Faculty

of Health, Medicine and Life Sciences).
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 Welkom,
een gezond gebouw voor gezonde zorg.

De afgelopen vier jaar heeft Consortium Beatrix

BeterZo, gevormd door Heerkens van Bavel Bouw,

Kropman Installatietechniek en Croon installatie-

techniek, een huzarenstuk geleverd in het Beatrix

ziekenhuis in Gorinchem.

‘Een nieuwbouw, verbouw en renovatie project in achttien fasen,

waarbij per fase op verschillende plekken in het ziekenhuis gelijktijdig

werkzaamheden plaatsvonden. En dat in een ziekenhuis dat gewoon

doordraaide. Ook hier waren gastvrijheid en betrokkenheid de

waarden die deden besluiten het ziekenhuis, dat uit de jaren

tachtig stamt, te vernieuwen en een grote opknapbeurt te geven.

Nieuwbouw betrof o.a. het kenniscentrum (dit is een soort back-of-

fice voor medisch specialisten en secretariaten) en een nieuw ope-

ratiecomplex, met  een verkoever en een centrale sterilisatie-afdeling.

En dan de nieuwe centrale hal met o.a. een gezondheidswinkel,

een infocentrum en een nachtapotheek. Dit is het meest opvallende

onderdeel van deze grootscheepse renovatie en met recht een

visiteplaatje. De hal is licht en ruim van opzet geworden, waar pa-

tiënten en bezoekers prettig kunnen worden ontvangen. Vervolgens

heeft renovatie plaatsgevonden van alle poliklinieken, de Spoedei-

sende Hulp, de Dagbehandeling en de Huisartsenpost. Ook de goe-

derenontvangst en de keuken hebben een “face lift” gekregen.

Het project heeft lang geduurd en was heel complex. 

Er is veel gevraagd van iedereen, maar aan vier jaar lang intensief

met elkaar werken, overleggen, afstemmen en communiceren, is een

einde gekomen. 

De laatste fase van het project is opgeleverd. Belangrijk is het re-

sultaat en dat is een open, transparant, licht en ruimtelijk ziekenhuis,

waar de patiënt zich welkom, prettig en veilig voelt.

Ontwerp en foto’s: EGM Architecten
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Je hart op een veilige plaats
Het Catharina  ziekenhuis in Eindhoven is al meer

dan 30 jaar gespecialiseerd in hartoperaties en on-

derzoek naar hartproblemen. Het Hartcentrum is

een van de leidende hartcentra in Nederland in

onderzoek naar nieuwe behandelmethodieken en

blijft daardoor continue in beweging. Om de kwali-

teit van de behandelingen nog verder te verbeteren,

besloot het Catharina ziekenhuis tot de bouw van

een nieuw Hartcentrum.

Carebuilders, de samenwerking tussen Heerkens van Bavel en Bouw-

bedrijf Berghege, is na de bouwvakvakantie gestart met de realisatie

van dit nieuwe Hartcentrum. Het is een twee verdiepingen tellend

centrum dat bovenop een, ook nieuw te realiseren, entreehal wordt

gebouwd. Deze wordt gekoppeld aan de bestaande centrale hal,  die

daardoor een heel stuk wordt vergroot en vernieuwd en straks van

alle gemakken is voorzien, met o.a. winkels, een espressobar en een

restaurant. Meegaan met de wensen van deze tijd. Ook op dit gebied!

Op de eerste en tweede verdieping van de nieuwbouw worden alle

behandelactiviteiten van het Catharina Hartcentrum geconcen-

treerd. Hartkatheterisatiekamers, een dotterlounge (de naam zegt

het al; na een dotterbehandeling kunnen patiënten in alle rust her-

stellen), de hartbewaking en de Medium Care.  Wat heel belangrijk

is dat door deze nieuwbouw een goede verbinding wordt gecreëerd

met de operatiekamers en de Spoedeisende Hulp. Patiënten met

acute hartproblemen zijn hierdoor snel op de juiste plaats. 

De bestaande hartkatheterisatiekamers in het ziekenhuis worden

patiëntenkamers. Hierdoor is het mogelijk om op de bestaande ver-

pleegafdelingen meer 1-persoons kamers te bouwen. Wat Carebuil-

ders zich terdege realiseert met de nieuwbouw van dit hartcentrum,

is dat we bouwen voor de patiënten; voor een aangenamere plek

om te verblijven, we bouwen voor een betere kwaliteit en we bou-

wen voor de toekomst; zodat behandelingen nog verder 

kunnen worden ontwikkeld en verbeterd. 
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Een paar maanden geleden werd het nieuwe woon-

zorgcentrum ‘Zonnehof’ feestelijk geopend. Dat

was net voor de komst van de heer De Reuver die,

na ruim vijftig jaar, de eigen woning ruilde voor

een aangenaam, ruim appartement in het woon-

zorgcentrum. Dat deed hij in hoofdzaak om dicht-

bij zijn zorgbehoevende vrouw te kunnen zijn.

‘Maar ook los daarvan, bevalt het me hier prima’,

zegt hijzelf. Samen met Anneke Jansen, locatiema-

nager van woonzorgcentrum Zonnehof praten we

met hem over zijn nieuwe thuis.

Sociale interactie

‘Het grote voordeel van mijn oversteek naar Zonnehof is dat ik mijn

vrouw nu elke ochtend kan ophalen en we een paar uur samen in

mijn appartement kunnen doorbrengen. ‘s Avonds gaat ze terug

naar de gesloten afdeling. Over het appartement ben ik trouwens

zeer te spreken: het is ruim, mooi ingericht en comfortabel. Het is

‘Je hoeft je nooit eenzaam te voelen’

een prettige omgeving om er familie en vrienden te ontvangen. Wat

ik ook prettig vind, is dat je hier de mogelijkheid hebt om andere

mensen te ontmoeten als je dat wilt. Er is een uitgebreid activitei-

tenprogramma, maar uiteraard kun je ook gewoon een kop koffie

gaan drinken in de brasserie of bij iemand langsgaan. In Zonnehof

hoef je je met andere woorden nooit eenzaam te voelen,’ vindt de

heer De Reuver. ‘We besteden inderdaad veel aandacht aan de so-

ciale interactie’, zegt locatiemanager Anneke Jansen. ‘Er is een uit-

gebreide en gevarieerde invulling van de dagbesteding, van bridgen

of knutselen tot het bijwonen van films of symposia. Onlangs heb-

ben we bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst georganiseerd om-

trent het testament.’ ‘Ja, dat was echt interessant,’ beaamt de heer

De Reuver enthousiast.

Oudere buurt

De activiteiten in Zonnehof zijn overigens niet alleen bedoeld voor

Zonnehof een baken in de wijk
Eigentijds leefcomplex voor senioren
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de bewoners zelf, ook wijkbewoners kunnen er (tegen een kleine bij-

drage) aan deelnemen. Het woonzorgcentrum wil namelijk meer zijn

dan een leefcomplex voor senioren, die al dan niet een vorm van

ondersteuning nodig hebben. ‘Dit is een buurt met veel ouderen. De

kans op vereenzaming neemt dus toe. Omdat het toch de bedoeling

is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, proberen

we hen nu al te helpen. Dat doen we door hen onze diensten aan te

bieden op het vlak van catering, verzorging, recreatie… Als zelfstan-

dig wonen niet meer mogelijk is, vinden ze hier een beschutte, aan-

gename omgeving met de benodigde zorg. Alle appartementen zijn

bed-toegankelijk en hebben een alarminstelling. Men kan hier echt

heel lang blijven,’ aldus locatiemanager Jansen.

Beweging

Een bijzonder aandachtspunt in Zonnehof is ‘ouderen in beweging’.

‘We hebben altijd al geïnvesteerd in mogelijkheden om ouderen in

beweging te krijgen en te houden, maar dankzij dit nieuwe pand

zijn die mogelijkheden flink uitgebreid,’ zegt Anneke. ‘We hebben

bijvoorbeeld een fietsproject, waarbij twee fietsen in de bodem ver-

ankerd zijn. Als je begint te fietsen, krijg je op een scherm passanten

tegen een natuurachtergrond te zien. Op die manier heb je toch nog

een beetje het gevoel in de vrije natuur te fietsen. Het is fijn te mer-

ken dat de fietsen een groot deel van de dag en de week bezet zijn.

Op dit moment zijn we met externe partners aan het kijken hoe we

senioren nog meer aan het bewegen kunnen krijgen.’ ‘Ik ben inmid-

dels 87 en dat heb ik onder meer te danken aan het feit dat ik

lichamelijk en geestelijk in beweging probeer te blijven,’ voegt

de vieve tachtiger eraan toe. ‘Beweging en optimisme zijn volgens

mij de pijlers van een gezonde oude dag.’ 

‘Men gaf ons de ruimte om zaken te herzien’

Remmers-Coolen v.o.f.

Voor Anneke Jansen was dit het tweede bouwproces dat ze de af-

gelopen jaren mocht begeleiden. Ze weet met andere woorden

waarover ze het heeft, als ze de gang van zaken vergelijkt. ‘Vaak zie

je dat de bouwer eigenlijk bepaalt hoe iets moet. Bij dit project ver-

liep het totaal anders. Zonnehof is mede ontwikkeld, geëngineerd

en gebouwd in bouwteam door de Bouwcombinatie Remmers-Coo-

len v.o.f. Bijzonder is de betrokkenheid van beide bedrijven, van het

voortraject tot en met de oplevering en de nazorg. Het hele proces

door was het gesprek met de bouwers mogelijk. Meer nog, samen

met TBV Wonen en de bouwcombinatie hebben we nagedacht over

het gebouw, de gekozen materialen, de afwerking enz. Een compli-

cerende factor bij het bouwen van een woonzorgcentrum is dat je

te maken hebt met een doelgroep in verschillende (zorg)stadia.

Je moet dus goed nadenken over hoe je het wilt. Je hebt te maken

met voortschrijdend inzicht. De bouwcombinatie Remmers-Coolen

gaf ons de ruimte om zaken te herzien, als dat nodig bleek. Dat heb-

ben we heel erg gewaardeerd,’ aldus de locatiemanager.
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Bouwen voor zorg

1

2

4

3

5

6

87

1 ElisabethTweesteden ziekenhuis Tilburg; 
renovatie verpleegafdelingen.

2 UMC Utrecht;
renovatie bunkers.

3 TweeSteden ziekenhuis Waalwijk;
renovatie poliklinieken.

4 Beatrix ziekenhuis Gorinchem;
nieuwbouw / verbouw / renovatie.

5 TweeSteden ziekenhuis Tilburg;
nieuwbouw PAAZ.

6 Màxima Medisch Centrum Eindhoven/Veldhoven; 
renovatie verpleegafdelingen en poliklinieken.

7 AZM Maastricht; 
nieuwbouw Verheylaan 10.

8 Catharina ziekenhuis Eindhoven; 
nieuwbouw Hartcentrum en centrale hal.
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Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven

investeert in de toekomst met “Operatie Gastvrij”,

met als doel de zorg nog beter te maken. Een

ziekenhuis waar een patiënt zich veilig en prettig

voelt.

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) is ontstaan uit een fusie van

de ziekenhuizen in Veldhoven en Eindhoven. Het MMC besloot in

2010 om de acute psychiatrische zorg te bundelen in Veldhoven.

Dit om de overheadkosten te beperken én om betere zorg te bieden.

Om die reden zijn de bestaande afdelingen psychiatrie compleet

verbouwd en heeft tevens nieuwbouw plaatsgevonden; samen het

nieuwe centrum voor psychiatrie van Máxima Medisch Centrum.

Op 16 oktober 2014 vond de officiële opening plaats van de afdeling

psychiatrie. De verbouw en nieuwbouw van het centrum voor psy-

chiatrie, maakt onderdeel uit van een grootscheepse verbouwing,

die Máxima Medisch Centrum Veldhoven de komende jaren klaar

moet maken voor de toekomst. 

Vanaf oktober 2012 wordt door Heerkens van Bavel Bouw een

grootschalige renovatie uitgevoerd van diverse poliklinieken en ver-

pleegafdelingen in het Máxima Medisch Centrum, locatie Eindhoven

en Veldhoven. We hebben u hierover  in de vorige uitgave van “In

de Steigers” al geïnformeerd. Bijna alle afdelingen komen min of

meer aan de beurt.  Uitgangspunt van deze plannen is dat de patiënt

zich comfortabel voelt en de beste zorg krijgt die er is.

In Eindhoven staat de afronding van deze metamorfose gepland

voor het 4e kwartaal 2014. In Veldhoven zijn we dit jaar gestart met

de renovatie van de poliklinieken en inmiddels ook met de renovatie

van de verpleegafdelingen. Beide renovaties worden uitgevoerd in

verschillende fasen, waarbij de aangrenzende afdelingen in gebruik

blijven. Het resultaat wordt een gastvrij MMC , waar de patiënt ont-

spannen zijn behandeling afwacht. Naar verwachting zal de reno-

vatie in Veldhoven medio 2017 gereed zijn. 

Maar in Veldhoven staat nog meer op stapel. De operatiekamers

worden uitgebreid en ook de Spoedeisende Hulp komt nog aan de

beurt. Het Máxima Medisch Centrum investeert duidelijk in de

toekomst.

Belangrijk tot slot om te vermelden is, dat Heerkens van Bavel Bouw

met Máxima Medisch Centrum een onderhoudscontract heeft af-

gesloten voor drie jaar. Ook dit is een investering in de toekomst!

Klaar voor de toekomst
Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven
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Deze nieuwe zorgvisie van het St. Elisabeth zie-

kenhuis in Tilburg is duidelijk terug te vinden in

de ingrijpende renovatie die de afgelopen jaren

heeft plaatsgevonden. Bij de ontwikkeling van de

plannen is steeds uitgegaan van een vriendelijke,

gastvrije en veilige omgeving voor de patiënt. A/d

Amstel architecten is in zijn ontwerp, naar onze

mening, daarin volledig geslaagd. Om alle moge-

lijke “kinderziekten” er van tevoren uit te halen, is

begin 2010 één afdeling gerenoveerd, als pilot. Drie

maanden na oplevering zijn alle ervaringen, zowel

van patiënten als verzorgend personeel, uitvoerig

geëvalueerd en meegenomen in de nieuwe bouwop-

dracht.

Door Heerkens van Bavel Bouw, Sebregts Installatietechniek en

Hoppenbrouwers Elektrotechniek, zijn vanaf juni 2012 in totaal 16

“patiënten vleugels” systematisch onderhanden genomen. Door vol-

gens de “Lean” gedachte efficiënt en praktisch te werken loopt het

Huiselijk, gastvrij en verzorgd
Ingrijpende renovatie St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg

traject volgens planning. Zoals wij in de vorige uitgave van In de

Steigers al hebben laten zien, vormt de natuur in de omgeving van

Tilburg een belangrijk aspect bij de richting van de kamers. Een

grote uitdaging was om de dominantie van de aanwezigheid van

medische apparatuur, terug te dringen en om de patiënt zich gast

te laten voelen. En dat is, denken wij, zeker gelukt. Alles, maar dan

ook alles, is hierin meegenomen, zelfs de keuze van het meubilair,

de gordijnen en de verlichting. De ruimte rondom het bed is groter,

wat prettig is voor de verpleegkundigen, maar ook voor de patiënt

zelf. 

De oude ziekenhuissfeer is helemaal verdwenen!!

Bij het verschijnen van deze uitgave, staan wij kort voor de start

van de laatste fase. Deze start in januari 2015. De oplevering wordt

verwacht in mei 2015

Heerkens van Bavel is trots op het aandeel dat zij heeft mogen

leveren in het creëren van een veilige, gastvrije omgeving voor

patiënten in het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.

Foto’s: Remco van Blokland, a/d amstel architecten 
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WONEN

Als alles in balans is...
De vier P’s als pijlers van succes

Op een van de mooiste locaties in Oosterhout ver-

dwijnt binnenkort een vroegere basisschool. Zij

maakt plaats voor acht ruime, eigentijdse twee-

onder-een-kap woningen. De woningen worden

ontworpen, ontwikkeld en gebouwd door de com-

binatie Alphons Coolen Bouw, Alphons Coolen

Ontwikkeling en Van Beijsterveldt & Gommers Ar-

chitecten. Met de perfecte balans tussen prijs, pro-

duct, plaats en promotie, wisten de samenwerkende

partners de verkoop tot een succes te maken. Bin-

nen de kortste keren vond elk huis een eigenaar.

Van De Haverkist naar ‘De Nieuwe Griffel’

De gemeente Oosterhout had besloten de voormalige vrije school

‘De Strijene’ te (laten) slopen om ruimte te creëren voor woningen

met een centraal speelgedeelte. De gemeente koos de naam ‘De Ha-

verkist’ voor deze locatie. Dit naar het gezegde ‘als een bok op de

haverkist’ want ten tijde van de prekwalificatie betrok stichting

B.O.C.K. (Broedplaats Oosterhoutse Cultuur & Kunst) het leegstaande

gebouw. In deze fase werd een aantal ondernemers gevraagd naar

hun visie op de nieuwe bestemming van de locatie. Ook het niveau

van duurzaamheid dat men bij het bouwen ambieerde, speelde een

belangrijke rol. De woningen moesten immers een hoge GPR-score

krijgen. Uiteindelijk bleven er nog drie ontwikkelende bouwers over

en werden de criteria van de gemeente bekendgemaakt. Die behels-

den een eigentijdse architectuur, een hoge duurzaamheidsambitie,

de stedenbouwkundige invulling van de wijk en bieding op de

locatie, al dan niet in gesloopte toestand. Dat was het moment

waarop we Kees (van Beijsterveldt) hebben gebeld met de vraag

of hij interesse had om het project samen met ons op te pakken,’

vertelt Toin Meeuwsen, directeur Alphons Coolen. ‘Dat had ik, met

als gevolg dat we binnen een paar weken, een volledig plan hebben

ingediend,’ aldus Kees. ‘Het werd door de gemeente als beste ge-

kwalificeerd. Omdat we hadden gemerkt dat de naam ‘De Haverkist’

niet zo goed viel bij de omwonenden, zijn we op zoek gegaan naar

een commerciële projectnaam die beter aansloot bij de oude

en nieuwe bestemming van de locatie. En zodoende veranderde

‘De Haverkist’ in ‘De Nieuwe Griffel’.’

‘Als één pijler zwak is, zakt alles in elkaar!’

De vier P’s

De samenwerking tussen architect, ontwikkelaar en bouwer bleek

een gouden greep. De combinatie van Alphons Coolen en Van Beijs-

terveldt & Gommers kwam niet alleen als winnaar uit de bus, maar

wist ook het verkoopproces in goede banen te leiden. ‘De verkoop
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is inderdaad zeer voorspoedig verlopen’ stelt Toin. ‘Dat is met name

te danken aan de balans tussen plaats, product, prijs en promotie.

Deze vier factoren bepalen samen of iets gaat lopen. Als een van de

vier niet goed is, zakt alles in elkaar.’ ‘Uiteraard kun je aan de locatie

(de plaats) niet veel veranderen; dat is een  factor waarop je weinig

invloed hebt. Wij hadden echter het geluk dat het om een toplocatie

gaat. De huizen van ‘De Nieuwe Griffel’ komen in een mooie wijk

met veel groen te staan,’ vult Kees aan. ‘Wat de prijs betreft, zijn we

veel dank verschuldigd aan Van de Water Makelaardij, een gerenom-

meerd makelaarskantoor dat we al in een vroeg stadium hebben

ingeschakeld. Mede dankzij hun deskundig advies wisten we welk

soort woningen we voor welke doelgroep en voor welke prijs in de

markt wilden zetten. Een andere factor, het ontwerp, heeft denken

we, vooral goed gescoord omdat het op een eigenwijze en eigen-

tijdse manier invulling geeft aan de woonwensen van de kopers.’

‘De woningen zijn levensloopbestendig’

Ruim en ultraflexibel

‘De woningen zien er strak uit, zijn ruim, hebben een redelijk neu-

trale uitstraling, maar mede door de gekozen gevelsteen toch ook

een eigen karakter. Er is een brede achtertuin, over de volle breedte

van het pand, want de garage is bewust gelijklopend met de ach-

tergevel. Aan de voorzijde is er een brede oprit, waar twee auto’s

kunnen staan. Bij het ontwikkelen zijn we uitgegaan van medioren

(veertigers, tweeverdieners, opgroeiende kinderen) en senioren, geen

starters dus…. Daarom hebben we vooral aandacht besteed aan de

flexibiliteit en uitbreidingsmogelijkheden van de woning. Met op-

groeiende kinderen of pubers in huis is het immers een voordeel als

je de garage kunt omvormen tot een kantoor of speelkamer, of als

je die ruimte kunt benutten om de woonkamer uit te breiden. De

woningen kunnen ook levensloopbestendig worden uitgevoerd, bij-

voorbeeld door een bad- en slaapkamer te maken van de garage.

Als er dan nog te weinig ruimte is, kan men de woning over de vol-

ledige breedte van de achterzijde uitbouwen.’   

BIM

‘In de voorbereidingsfase van dit traject gaan we gebruikmaken van

BIM,’ zegt directeur Meeuwsen. ‘BIM staat voor Building Information

Model’. Het is een computerapplicatie waarmee je driedimensionaal

ontwerpt. Alle partners (constructeur, adviseurs, installateurs, on-

deraannemers en leveranciers van materialen) tekenen in hetzelfde

model. Je kunt dus meteen zien wanneer en door wie er wijzigingen

zijn aangebracht. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat con-

flicten zeer snel worden opgespoord. Het systeem geeft namelijk

aan wanneer iets niet kan. Bouwen volgens BIM is voor ons dusda-

nig belangrijk dat we alle betrokken partijen en co-partners gese-

lecteerd hebben op basis van hun vertrouwdheid en ervaring met

BIM.’ 

AC Conceptwoning

‘De Nieuwe Griffel’ heeft er ook toe bijgedragen dat Alphons Coolen

Bouw met Van Beijsterveldt & Gommers Architecten een conceptwoning

heeft bedacht, die klaar is om vermarkt te worden. ‘Hoewel we ons

AC-Concept probleemloos kunnen uitrollen voor productie, willen we

eigenlijk nog meer de puntjes op de i zetten. Conceptmatig bouwen is

immers een continu proces van doorontwikkelen,’ menen Kees en Toin.

‘Het voordeel van conceptmatig bouwen is dat het enerzijds sterk gestan-

daardiseerd is (lees: het gaat snel) anderzijds biedt het de koper een

vergaande keuzevrijheid die ook nog eens betaalbaar is.

Alle systemen zijn mogelijk, van stapelen tot gieten en van prefabriceren

tot houtskeletbouw… Het bouwsysteem is ondergeschikt aan de platte-

grond. En op zijn beurt stelt het de bouwer in staat om sneller te bouwen,

meer kwaliteit te bieden en de bouwkosten te reduceren. Conceptmatig

bouwen heeft dus legio voordelen, zowel voor de bouwer als de klant,’

besluit Toin Meeuwsen enthousiast.



36

Vandaag de dag is het woord ‘samenwerking’ niet

meer weg te denken uit onze samenleving. Ook bin-

nen de HVB Bouwgroep is samenwerken een onlos-

makelijk facet van de bedrijfsvoering geworden.

Samenwerken zit in het DNA van ons bedrijf. Dat

de verschillende werkmaatschappijen van Heer-

kens van Bavel al langer de krachten bundelen,

is dan ook niet verwonderlijk. Als Utiliteitsbouw,

Woningbouw en Ontwikkeling hun respectievelijke

vakkennis, expertise en ervaring samenbrengen,

ontstaat er bovendien een krachtige (lees: perfecte)

bouwcombinatie, die tevens in staat is op te schalen

naargelang de behoefte. Samenwerking kadert

ook in de vraag van de markt. Er is immers een

toenemende behoefte aan een geïntegreerde vorm

van wonen, zorg en utiliteit en aan overeenkom-

stige gebouwen. Door samen te werken kan HVB

Bouwgroep probleemloos aan deze vraag voldoen.

Samen is veel meer mogelijk dan alleen.

Samenwerken gebeurt uiteraard niet alleen tussen zustermaat-

schappijen. Ook externe partijen bundelen steeds vaker de krachten

en doen dat in de vorm van bouwcombinaties, bouwteams, consor-

tia en ketenintegratie. Een schoolvoorbeeld van een geslaagde sa-

menwerking tussen externe partijen is Triborgh Gebiedsontwik-

keling. Deze alliantie van een aantal Tilburgse bouwbedrijven en

twee woningcorporaties (TIWOS & TBV Wonen) werd vijftien jaar ge-

leden opgericht. Inmiddels is Triborgh een succesvolle, proactieve

speler op de regionale woningmarkt gebleken, met als gevolg dat

HVB Bouwgroep zich in tal van projecten mede-ontwikkelaar en -

realisator mocht noemen. 

Een van die projecten is de in 2012 gestarte opstalontwikkeling van

het gebied aan de Tilburgse Piushaven en het Wilhelminakanaal.

Daar moeten zo’n 300 woningen worden gebouwd, verspreid over

8 woonblokken. Het project getuigt ook van de innovatieslag in de

Vereende krachten:

De kunst van het samenwerken
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woningbouw die door HVB Bouwgroep i.s.m. de projectontwikke-

laars van Triborgh is ingezet. Voor de toekomstige bewoners werd

namelijk een online Woonconfigurator ontwikkeld, die hen in staat

stelt de gehele woning (inclusief energiepakket) naar eigen wens en

budget samen te stellen. Ondanks de lastige tijden op de woning-

markt, is er veel belangstelling voor het project. Er is zelfs voldoende

verkoop gerealiseerd zodat nog voor de kerstvakantie van dit jaar

met het grondwerk van het eerste blok van de eerste 35 grondge-

bonden koopwoningen kan worden begonnen.  

De naburige gemeente Waalwijk kent eveneens een succesvol sa-

menwerkingsverband: Waalborgh Bouwontwikkeling. In 2007 be-

sloot een viertal vennoten om samen te werken en daarbij te

focussen op de ontwikkeling en realisering van koop- en huurwo-

ningen in die regio. Het eerste resultaat van hun samenwerking was

het Willem van Oranje Kwartier, dat in 2012 door de Bouwcombi-

natie Van Wijnen - Coolen vof werd gerealiseerd. Op de vroegere

locatie van het Willem van Oranje college werden 8 sociale huur-

woningen, 3 sociale huurappartementen en 20 grondgebonden

koopwoningen gebouwd. Dit jaar voegde Waalborgh nog eens 9

woningen (7 huurwoningen en 2 koopwoningen) toe aan haar pal-

mares. De 7 huurwoningen aan de Grotestraat en Groenstraat zijn

inmiddels door Casade opgenomen in haar woningbestand. D.W.

Investments bv. staat in voor de planontwikkeling binnen Waal-

borgh. Met oog op de toekomst, besteedt Waalborgh momenteel

veel aandacht aan de gebiedsontwikkeling van het Hoefsven, een

recreatiegebied ten oosten van Waalwijk, gelegen aan de voet van

de Loonse & Drunense duinen. Het plan voorziet in de ontwikkeling

van ongeveer 230 koop- en huurwoningen. De realisatie zal gefa-

seerd verlopen en naar verwachting worden de eerste woningen

medio 2016 in uitvoering genomen. 

Samenwerking staat garant voor een gezonde toekomst en grootse

prestaties. Daarvan zijn onder meer Triborgh en Waalborgh het dui-

delijke bewijs….

grootse prestaties
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Walco, een naam die ook in een eerdere ”In de Stei-

gers” aan bod is gekomen, is weer aan het bouwen

in de Heuvelstraat. Walco beheert, ontwikkelt en

investeert in winkelpanden, o.a. in Tilburg.

Het heeft minstens een jaar aan voorbereidingen gekost om samen

met Jeroen Weijers van Van Oers Weijers Architecten en de ge-

meente Tilburg een plan op tafel te leggen, voor de totale vernieu-

wing van het pand Heuvelstraat 45, waar voorheen Dolcis was

gevestigd. Een plan waarmee alle partijen het eens moesten zijn.

Het ontwerpen van een voorgevel welke voldoende zou aansluiten

met de andere panden in de Heuvelstraat en evenwicht bood met

de uitstraling van de panden in de Pieter Vreedestraat. Het eerste

plan dat aan de gemeente werd voor gelegd  was een plan met veel

Heuvelstraat 45

Led verlichting en gevel beeld schermen. Dit plan werd compleet

van tafel geveegd; “Het leek wel Manhattan aan de Piushaven”.

Maar…. er is een oplossing gevonden. De nieuwe gevel sluit aan bij

zowel de Pieter Vreedestraat als  de bestaande bouw van Heuvel-

straat 47. Het materiaal gebruik van de voorgevel sluit aan bij het

Pieter Vreedeplein en de indeling van de gevel komt overeen met

Heuvelstraat 47. In de nieuwe gevel zie je de contouren van de oude

gevel . Zo zullen de drie ramen welke in de oude gevel zaten, in de

nieuwe gevel, op een moderne wijze terugkomen. Uiteindelijk toch

een geslaagd ontwerp, met straks een prachtig resultaat.

Heerkens van Bavel Bouw is op dit moment volop bezig met de ruw-

bouw en verwacht het pand begin 2015 op te leveren.

WERKEN
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Het gaat nog net te ver om te stellen dat BREEAM

een ‘way of life’ is, maar dat bouwen of renoveren

volgens het BREEAM-keurmerk een zeer intens pro-

ject is, mag wel duidelijk zijn. Immers, van ontwerp

tot uitvoering en van het grove werk tot het kleinste

detail, wordt gedacht in termen van duurzaam-

heid. Vooral in de uitvoeringsfase is deze manier

van bouwen belastend voor de bouwer en dat heeft

grotendeels te maken met de complexe en omvang-

rijke administratie die ermee gepaard gaat. Voor

opdrachtgever Rabobank Tilburg stond het echter

als een paal boven water dat de renovatie van haar

Adviescentrum op deze manier diende te gebeuren. 

Hergebruik

‘Rabobank heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het is

ook een van de redenen waarom we voor verbouwen in plaats van

nieuwbouw hebben gekozen,’ aldus Nicôle Bockting-Driessen, senior

projectmanager Rabobank Tilburg en omstreken. ‘Verbouwen is toch

minder belastend voor het milieu en biedt bovendien mogelijkheden

voor hergebruik. Wat nog goed is, wordt niet vervangen Wat nieuw

wordt aangebracht, moet zo duurzaam mogelijk zijn. Dat was het

uitgangspunt. Een andere reden om te kiezen voor renovatie van

dit pand, is de perfecte locatie. Het pand ligt centraal in het werk-

gebied van de bank en met het station op loopafstand en bushaltes

in een straal van 100m, zijn we voor zowel klanten als medewerkers

makkelijk bereikbaar. Zodoende gingen we aan de slag om het hui-

De bank,
als moderne ontmoetingsplek
Als duurzaam denken de boventoon voert
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dige adviescentrum om te vormen tot een modern ontmoetings-

centrum waar hostmanship, transparantie, dynamiek en duur-

zaamheid de boventoon voeren. ‘

‘We hebben geproefd van die score’

BREEAM-NL

Om haar doelstelling kracht bij te zetten, besloot Rabobank Tilburg

eo de duurzaamheid van het pand uit te drukken in een BREEAM-

score. ‘BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaam-

heidsprestatie van gebouwen te bepalen. Het is het belangrijkste

en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen waar

ook ter wereld, ‘legt Carl van Sinten, projectmanager Bouwaccent

uit. ‘Gebouwen worden beoordeeld op negen onderdelen: Ma-

nagement, Gezondheid, Energie, Transport, Water, Materialen,

Afval, Ecologie en Vervuiling. Die categorieën zijn op hun beurt

onderverdeeld in verschillende credits. De respectieve score op alle

onderdelen geeft een totaalscore, uitgedrukt in sterren. Aan de

hand van het aantal sterren krijgen gebouwen het BREAAM-keur-

merk ‘Pass (1 ster), Good (2), Very Good (3), Excellent (4)’ of ‘Outs-

tanding’ (5) Er zijn twee certificaten: het ontwerp- en het

oplevercertificaat. Het eerste heeft betrekking op de voorgenomen

keuzes die men maakt om veilig en duurzaam bouwen mogelijk

te maken. Het tweede geeft aan of  de voorgenomen keuzes in de

planfase ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd.’ ‘De ambitie van de

bank was minimaal Very Good (drie sterren) te behalen. Bij het

ontwerpcertificaat zijn het er uiteindelijk vier geworden’, zegt Ni-

côle enthousiast. ‘En nu we geproefd hebben van die score, willen

we die sterren natuurlijk doortrekken naar het oplevercertificaat.’

‘Dit concept gaat heel ver’

Alomvattende duurzaamheid

Tijd voor de praktische vertaling van de duidelijk uiteengezette theo-

rie omtrent BREEAM. Welke gemaakte keuzes hebben voor deze op

een na hoogste score gezorgd, vragen we beide projectmanagers.

‘Zuiniger sanitaire spoelsystemen, een sedumdak met vleermuis-

kastjes, afvalscheiding in vijf stromen (plastic, papier, restafval,

groenafval en kartonnen bekers), een oplaadpunt voor elektrische

wagens, een aparte doucheruimte in de kelder, gevelstucwerk met

een hoge isolatiewaarde en pv-cellen op het dak, timmerwerk met

FSC-keurmerk, informatieve led-schermen met de treinregeling… te

veel om op te noemen… Dit concept gaat echt heel ver en wordt

zelfs doorvertaald naar de catering (in de vorm van verse broodjes

en gezonde snacks). Het is de bedoeling dat de BREEAM-gedachte

gemeengoed wordt en onze medewerkers het bewust gaan toepas-

sen in het gerenoveerde Adviescentrum. In elk geval krijgen ze voor

die tijd alvast een voorsmaakje van hoe het moet. In hun tijdelijke

huisvesting bij de buren (Interpolis) moeten ze immers al aan af-

valscheiding doen, zij het in twee stromen.’

Het Nieuwe Werken

Naast het streven naar duurzaamheid wil Rabobank Tilburg de

renovatie ook aangrijpen om het nieuwe werken te introduceren.
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‘De knop moet om. Flexibiliteit kenmerkt het nieuwe werken,’ vertelt

Nicôle. ‘We creëren een kleine krapte in het aantal Arbowerkplekken

om het concept beter te laten werken. Het houdt in dat er in het

nieuwe Adviescentrum geen vaste werkplekken meer zullen zijn.

Medewerkers kunnen dus elke dag het soort werkplek uitkiezen dat

het beste bij hun werkzaamheden van die dag past. Voor onge-

stoorde gesprekken zijn er de kleine stiltewerkplekken, voor verga-

deringen de grotere ruimtes en wie wil kan ook terecht in het

werkcafé. Wie langer dan twee uur afwezig is, moet bovendien zijn

werkplek vrijmaken en achterlaten voor iemand anders. Bijkomend

voordeel van deze manier van werken is dat je elke dag met andere

collega’s samen zit. Dit kadert dan weer volledig in de coöperatieve

gedachte van onze organisatie namelijk de bank als ontmoetings-

plek.’ 

‘Niemand 
wil de reden van niet-opleveren zijn’

Stickers 

Om de opleverdatum van 19 december te halen, is een strakke plan-

ning vereist. De hele verbouwing zal dan amper zeven maanden

hebben geduurd. De grote vellen wit papier aan de muren van de

bouwkeet zijn de stille getuigen van een efficiënt opererend bouw-

team. Stickertjes in diverse kleuren geven het schema een vrolijke,

levendige uitstraling. ‘Dat alle activiteiten in het bouwproces naad-

loos op elkaar aansluiten, heeft te maken met LEAN-plannen,’ legt

Carl uit. ‘Het betekent dat iedereen deelgenoot is van de planning.

Alle partijen kijken samen kritisch naar het schema. Vanaf het start-

moment tot en met de oplevering. Elke partij geeft met een eigen

kleur stickers aan wanneer zij in actie denkt te komen. Op die manier

kun je snel zien wanneer of waar ergens vertraging dreigt te ont-

staan. De betrokkenheid is heel groot en iedereen doet zijn uiterste

best om zijn deel van de planning na te komen. Niemand wil immers

de oorzaak van het-niet-tijdig-opleveren zijn. En het moet gezegd,

tot nu toe loopt iedereen goed in de pas,’ glimlacht Carl. 

Constructief meedenken

‘Ik ben uiterst tevreden over de kwaliteit van het reeds geleverde

werk, de strakke coördinatie door Heerkens van Bavel, de voort-

gang...,’ vervolgt projectmanager Van Sinten. ‘’Ik sluit me volledig bij

Carl aan,’ zegt Nicôle. ‘Door de goede samenwerking tussen alle par-

tijen, door de korte lijnen en de snelle besluitvorming is dit proces

uitermate efficiënt verlopen. Als je een bestaand gebouw in korte

tijd wilt renoveren, is dat allesbehalve vanzelfsprekend. En al hele-

maal niet als je het doet volgens het BREEAM-keurmerk.’ ‘Wat ik

vooral apprecieer is de constructieve houding van de bouwer. Je

merkt aan alles dat Heerkens van Bavel een mooi project wil neer-

zetten en wil laten zien waartoe ze in korte tijd in staat zijn. Kwaliteit

staat bij hen duidelijk voorop.’ Komt er ook nog een feestelijke ope-

ning, willen we tot slot nog weten van de senior projectmanager

Rabobank Tilburg e.o.? ‘Die komt er wel, maar het zal wel een

opening zijn die passend is in deze tijd. Met andere woorden,

geen uitbundige festiviteiten. Wat niet wegneemt dat we klanten,

medewerkers en relaties met trots deze nieuwe ontmoetingsplek

willen tonen. Het is de bekroning van eenieders inzet.’

Project : Herinrichting Rabobank

Locatie : Tilburg 

Architect : Geert van den Oetelaar Architect 
in samenwerking met Van Oers Weijers 
Architecten

Opdrachtgever : Rabobank Tilburg en omstreken

Projectmanagement : Bouwaccent B.V.
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Zo’n veertig jaar geleden bood de locatie onderdak

aan de ‘Eerste Tilburgsche Auto Garage H.J. de

Groot’. De garage werd gesloopt en een nieuw ge-

bouw herrees, als onderdak voor toen de ‘Tilburg-

sche Hypotheekbank’. Nadat deze in 1983 failliet

ging, hebben nog diverse andere banken zitting

gehad in dit pand. Ondanks het levendige verleden

maakte het gebouw de laatste jaren toch een eer-

der donkere en anonieme indruk. MannaertsAppels

advocaten zag echter de vele onderliggende kwali-

teiten van de ietwat troosteloos ogende ruimtes.

Een terechte inschatting blijkt nu, want met het

ontwerp van architectenbureau Coare kwam er

licht, sfeer en dynamiek in het monumentale pand.

En de geïsoleerde lagen van toen zijn vandaag door

een prachtig trappenhuis met elkaar verbonden.

Spoorlaan 410 voelt aan als een warm bad. 

‘Dit gebouw sprong er meteen bovenuit’

Er doorheen kijken

Bij het verstrijken van elke huurtermijn stelde het advocatenkantoor

zichzelf de vraag of de huisvesting nog altijd voldeed aan alle eisen

en verwachtingen. Tot voor kort eindigde deze denkoefening

steevast in een ‘ja’. Deze keer echter was de wens, om letterlijk

en figuurlijk meer zichtbaarheid te krijgen, sterker dan de loyaliteit

van de huurder. (MannaertsAppels betrok meer dan veertig jaar

de panden aan de Stationsstraat). Een locatie in het centrum en de

mogelijkheid om meer variatie in de werkplekken te brengen, maak-

ten het wensenlijstje compleet. ‘Van de vijftal gebouwen die in aan-

merking kwamen, sprong dit er meteen uit. Blijkbaar waren wij in

tegenstelling tot andere geïnteresseerden, wél in staat om verder

te kijken dan de donkere diepte,’ glimlacht Koen Peters (Mannaerts

Appels). ‘Ik denk inderdaad dat veel potentiële huurders dit niet heb-

ben gekund,’ beaamt architect Aldo Meijer (Coare) de woorden van

Vol dynamiek en eigenzinnigheid
Klaar voor een schitterend tweede leven
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Kennis van zaken

Op zijn beurt is de architect zeer te spreken over de professionaliteit

en kennis van zaken die MannaertsAppels tijdens het hele proces

aan de dag heeft gelegd. ‘De contouren van het eisenpakket dat ons

werd voorgelegd, waren helder en doordacht. Dat maakte het voor

ons makkelijker om de eisen te vertalen in een ontwerp. Ook de

feedback was relevant en to the point. Wat mij betreft, is het bouw-

proces dan ook geheel naar wens en volgens plan verlopen. Dat is

overigens mee de verdienste van Heerkens van Bavel. Je merkt aan

alles dat het een organisatie is met heel veel ervaring. Wat wij aan-

leverden, werd door hen snel en efficiënt omgezet in de praktijk. En

als er al sprake was van obstakels, waren die in elk geval uiterst mi-

niem.’ ‘Ons kantoor kent Heerkens van Bavel al zo lang ik advocaat

ben (25 jaar),’ vult Koen aan. ‘En als je elkaar al zo lang kent, ga je

ook makkelijk met elkaar in gesprek. Korte lijnen bevorderen boven-

dien de voortgang van het project. Wij vonden het fijn om met een

vertrouwde bouwer als Heerkens van Bavel dit traject in te gaan.’ 

De verhuizing lonkt

Buiten zijn de glazenwassers naarstig bezig met de grote ramen.

Binnenin wordt de laatste hand gelegd aan de afwerking van het

pand. De combinatie van hout en glas doet warm en veilig aan, een

gevoel dat nog versterkt wordt door de zachte kleuren. Een kleu-

rengamma dat volgens Meijer allesbehalve stereotiep is voor een

advocatenkantoor. Gezien de her en der groene wanden, durft hij

zelfs te spreken van ‘een zekere eigenzinnigheid die past bij dit ad-

vocatenkantoor’. In november van dit jaar is het pand opgeleverd

en als alle nieuwjaarsrecepties achter de rug zijn – wordt de nieuwe

huisvesting van MannaertsAppels advocaten feestelijk en vol trots

aan de buitenwereld gepresenteerd. ‘We hebben er echt zin in,’ zegt

mr. Peters enthousiast.

zijn cliënt. ‘Het spreekt vanzelf dat een gebouw de tijd, waarin het

gebouwd is, weerspiegelt; maar het is knap als je er doorheen kunt

kijken…’

‘Er is behoefte aan meer ‘samen’’

Verbinding

‘De verhuizing naar dit pand heeft ook een symbolische betekenis,’

stelt advocaat Peters. ‘Het geeft aan hoe wij de komende jaren willen

werken en hoe wij door cliënten en relaties willen worden gezien.

Met dit pand willen wij benadrukken dat individualisme - toch wel

enigszins typerend voor de advocatuur - plaatsmaakt voor verbin-

ding en dynamiek. Advocaten zijn namelijk nogal gehecht aan een

eigen kamer en dat kan wel eens voor een ‘eilandjesgevoel’ zorgen. 

Aldo heeft in het ontwerp beide behoeftes geïntegreerd. Enerzijds

heeft hij rekening gehouden met de wens om over een eigen ruimte

te beschikken, anderzijds heeft hij vooral ingespeeld op de toene-

mende nood aan meer ‘samen’, meer onderlinge contactmogelijk-

heden. Elkaar aankijken, is immers nog steeds de meest efficiënte

manier van communiceren. Die behoefte aan meer verbinding was

al eerder naar boven gekomen, maar in het vorige pand viel dit lo-

gistiek gezien, moeilijk te realiseren. Hier kan het dus wel... 

Met zijn ontwerp heeft hij ervoor gezorgd dat de vijf geïsoleerde

lagen (‘de koninkrijkjes’ zoals Koen ze bestempelt) één transparant

en uitnodigend geheel zijn geworden. Vooral de open trapruimte

belichaamt perfect de verbinding en dynamiek die we nastreven.’   

‘Het is fijn om vertrouwd te bouwen’
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‘Develop to inspire’

‘Real estate development is the gentle art of crea-

ting an inspiring working space where people feel

good.’ In die woorden beschrijft HVBM Vastgoed

haar kernactiviteit, te weten de ontwikkeling van

bedrijfsgebouwen, logistieke centra, kantoren, con-

cepten en gebieden op maat, waarbij de gebruiker

altijd vooropstaat. Inmiddels is Frank Klessens

(Alimak Hek) één van de vele, door HVBM geïnspi-

reerde, klanten. Op vrijdag 21 november betrok hij

namelijk samen met zijn medewerkers een gloed-

nieuw, op maat gemaakt pand aan de Tilburgse

Swaardvenstraat. 

Alimak Hek

De meest recente projectontwikkeling van HVBM is zoals reeds ge-

zegd, het nieuwe pand van Alimak Hek op bedrijventerrein Kraaiven.

Op het voormalige Philips Voltterrein ontwikkelde HVBM eerder een

logistiek centrum. Ook Hecoma Materieeldienst, bouwservice afde-

ling van HVB Bouwgroep, vond er haar plek. De restkavel was echter,

gezien de mindere diepte, ook minder geschikt voor logistieke doel-

einden en kwam veeleer in aanmerking voor een bedrijfsmatige in-

vulling. Via een bedrijfsmakelaar hoorde Alimak Hek over de locatie.

Een gesprek met Adriaan Molenschot over op maat bouwen en

langdurig huren, maakte de kavel nog interessanter. Frank Klessens

vertelt waarom: ‘Al meer dan zestig jaar faciliteren wij de verticale

verplaatsing van mensen en materiaal. Met meer dan 30.000 bouw-

liften, industriële liften en hefsteigers in gebruik, zijn wij overal aan-

wezig waar verticaal transport of werken op hoogte wordt vereist.’

‘Onze vraag was vrij uitzonderlijk’

Einde van de zoektocht 

‘Door de economische situatie van de afgelopen jaren werd het

overgrote deel van onze productie echter overgeheveld naar China.

Van producent werden we plots een verhuur- en verkoopbedrijf,’

vervolgt Frank. ‘Daardoor was het vroegere pand in Middelbeers te

groot geworden. Bovendien droeg het duidelijke sporen van de tijd. 

Dat alles deed ons uitkijken naar een andere huisvesting maar

omdat we de hele Benelux bedienen, moest die wel centraal gelegen

zijn. Daarom zochten we met name in de regio Tilburg-Eindhoven;

van hier ben je namelijk via de weg, het water, de lucht of het spoor,

vrij snel in onze buurlanden. Elk pand dat we gingen bekijken, had

het echter nét niet. Wellicht zal onze vrij uitzonderlijke vraag daar

ook wel aan hebben bijgedragen. We zochten namelijk een pand

met 20% werkplaats c.q. kantoren en 80% buitenruimte. Via BOM

(Brabantse Ontwikkelings Maatschappij) kwamen we in contact met

een bedrijfsmakelaar en via hem kwam HVBM op ons pad. En dat

betekende tevens het einde van onze zoektocht… HVBM bleek na-

melijk in staat te zijn een tailor-made eindproduct op te leveren dat

we voor lange tijd konden huren. Want dát we zouden huren, stond

van meet af aan vast. Wereldwijd verkiest Alimak Hek immers huren

boven kopen; het bedrijf investeert liever in productie dan in vast-

goed.’ 
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‘Zij zijn de uitdaging met glans aangegaan’

Time is money

‘Het hebben van grondposities zoals op bedrijventerrein Kraaiven,

is voor een ontwikkelaar als HVBM een sterke tool om gebruikers -

of dat nu huurders of kopers zijn - snel te kunnen bedienen,‘ aldus

Adriaan Molenschot. ‘Het stelt de ontwikkelaar ook in staat scherpe

en marktconforme huuraanbiedingen te doen. De snelheid zit in het

geïntegreerde ontwikkel- en bouwproces, maar daarnaast maakt

ook de financiële slagkracht dat we onze afspraken kunnen nako-

men. De grond is immers al eigendom, dus alleen de opstallen moe-

ten tijdens de ontwikkeling bijkomend gefinancierd worden. Het is

erg comfortabel dat we daardoor geen financieringsvoorbehoud van

bijvoorbeeld een bank hoeven te maken om het ontwikkelproces op

te starten. Daarnaast zijn de goede contacten van HVBM met de ge-

meente ook in dit proces waardevol gebleken. Het spreekt voor zich

dat de stukken voor de bouwvergunning goed en compleet aange-

leverd dienen te worden; pas dan kan je van de gemeente ook een

snelle respons verwachten. Omdat dit inderdaad het geval was, werd

de bouwvergunning daardoor binnen enkele weken verleend.’ 

Coulant & courant

‘Ondanks de soms specifieke wensen van Alimak Hek, hebben we bij

het ontwikkelen van dit pand een zekere courantheid in het achter-

hoofd gehouden,’ vervolgt directeur Molenschot. ‘Dat wij coulanter

zijn dan de institutionele vastgoedbelegger is een feit; we gaan zo-

veel mogelijk mee in de wensen van de klant. Maar het neemt niet

weg dat het pand ook na het vertrek van de huurder interessant

moet zijn voor opvolgend gebruik. Vandaar dat we ook in dit pand

zoveel mogelijk standaardisatie hebben nagestreefd. Het was dan

ook erg fijn dat Alimak Hek haar specifieke wensen, met behulp van

een adviseur, wist te vertalen naar iets dat voor ons, de verhuurder,

ook op lange termijn bruikbaar is.’ 

Alphons Coolen Bouw

Voor de bouw werd een beroep gedaan op Alphons Coolen Bouw.

Misschien een vrij ongewone keuze, gezien de expertise van deze

dochteronderneming van HvB Groep toch eerder bij de woningbouw

ligt. ‘AC Bouw kon dit project erg snel oppakken en dat was gezien

de korte deadline zeker een pluspunt,’ luidt het antwoord. ‘ De bouw

is net voor de bouwvakantie begonnen en werd op 14 november jl.

opgeleverd (toevallig de dag van dit gesprek). We zijn zeer tevreden

over hoe Alphons Coolen Bouw de klus heeft geklaard’. Ook Frank

Klessens is vol lof over de bouwer. ‘De oplevertermijn was erg am-

bitieus gesteld, maar de bouwer is de uitdaging met glans aan-

gegaan. Alles is snel en goed verlopen. We hebben echt zin om hier-

heen te verhuizen. Een nieuwe omgeving, een nieuw pand… het

voelt als een nieuwe start en het begin van een mooie tijd,’ aldus

Frank, die tot slot nog wil weten waarvoor dit gesprek eigenlijk

bedoeld is. Als hij verneemt dat het gepubliceerd wordt in het

Heerkens van Bavel magazine ‘In de Steigers’, merkt hij lachend op:

‘Dus eigenlijk is het bedoeld voor de concurrentie? Waar steigers

staan, komen immers geen liften!’

Meegaan in de wensen van de klant
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Diverse projecten Bouwservice

1 1

2 3

4 5

1 Tandartspraktijk - Sint Michielsgestel

2 Particuliere opdracht

3 Goossens gebouw Tilburg University - Tilburg

4 Enexis - Boxtel

5 Basisschool - Prinsenbeek
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