
IN DE STEIGERS
Magazine Heerkens van Bavel Groep

Zorgen I Werken I Ontspannen I  Leren I  Wonen I  Industr ie



2 3

Inhoud
Zorgen
Psychiatrie in het nieuw, geriatrie en poli op de schop.
Interview met Arjan Windhorst - TweeSteden Ziekenhuis.
Gezondheid is het belangrijkste bezit.
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC).
Een complete metamorfose.
Sint Elisabeth Ziekenhuis - Tilburg
Grootste ‘Operatie Gastvrij’ in Máxima Medisch Centrum.
Eindhoven / Veldhoven.
Groen licht voor een majestueus project.
Academisch Ziekenhuis Maastricht.
Een grotere ‘zorgjas’.
Beatrix Ziekenhuis Gorinchem.
Bouwservice
Parel op de bouwkroon.
Allround, accuraat en attent.
Ontspannen
Schoolvoorbeeld van duurzaamheid.
Ontmoeting met Jaap Geurts en John Zwanenveld 
over het Erica Terpstra Sportfondsenbad in Nijmegen.
Een sportieve uitdaging.
Olympia Building Tilburg
Drieburcht, een sportcomplex zonder weerga.
Sportcomplex aan het Tilburgse Wagnerplein.
Leren
Een bibliotheek om van te dromen.
Een interview met architect Joost Vos - Benthem Crouwel 
Architecten, over het Grotius gebouw in Nijmegen.
Geduld is een schone zaak.
Sint Janslyceum Den Bosch.
Wonen
De Regent en ‘De kunst van het blokjes schuiven’.
Een architectonische uitdaging voor Theo van Esch 
en Gert-Jan de Rooij van DAT Architecten.
Complete metamorfose in de Mahlerstraat.
Een gesprek met Rob van der Hout en Eddie van Hest 
(WonenBreburg).
Alles staat of valt met een goede locatie.
Lorraine Kelder van Walco B.V. 
over de samenwerking met Heerkens van Bavel.
Industrie
AVIA Tilburg en VION Food Group Tilburg.
Industriële bouwprojecten Heerkens van Bavel.

6

8

9

10

13

14

15

18

21

22

26

29

30

34

38

42

22 15

8

30



COLOFON

Uitgave

IN DE STEIGERS is een uitgave van Heerkens van Bavel Groep

De Groep bestaat uit: Heerkens van Bavel Bouw BV, 

HVBM Vastgoed BV, Alphons Coolen Bouw BV, 

Alphons Coolen Ontwikkeling BV,

Alphons Coolen Bouwservice BV en Hecoma Materieeldienst BV.

Uitgave 2013

Heerkens van Bavel Groep

Postbus 35 5000 AA Tilburg

Telefoon: 013 - 4 666 999 

Fax: 013 - 4 666 900

e-mail: info@hvbbouw.nl

www.heerkensvanbavelgroep.nl

Coördinatie & redactie

Hans Simons en Hannie Beumer

Teksten interviews: Gerda Baeyens

Fotografie: Peter van den Kerkhof

Vormgeving

Studiocase reclame en grafische vormgeving

Cees van Iersel

Oplage:

1.500 exemplaren 

Copyright
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd, zonder uitdruk-
kelijke toestemming van de uitgever. De redactie en uitgever aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
de volstrekte juistheid en volledigheid van gegevens van de in deze uitgave opgenomen teksten.

54

Veranderingen

Met de invoering van de aanbestedingswet 2012, begin
dit jaar, zijn andere begrippen in de markt gebracht zoals
EMVI, Economisch Meest Voordelige Inschrijving, waarbij
niet alleen de prijs in ogenschouw wordt genomen. Ook
de andere kwaliteiten van de inschrijvende onderneming
worden beoordeeld en gewogen.

Contractvormen zoals Design & Build of Engineering

& Construct, zijn niet meer weg te denken. Bij selecties

en/of aanbestedingen komen steeds vaker termen voor

als Proportionaliteit, Ketensamenwerking, BIM, Lean,

Passief bouwen, Duurzaamheid, MVO, Kerncompetenties,

Social Return, Carbon Footprint, Total Cost of Ownership

en meerjarig onderhoud.

Allemaal zaken die de verantwoordelijkheid en betrok-

kenheid van de opdrachtnemende partij doen toenemen.

Juist deze aspecten zitten in de genen van het familiebedrijf

en dankzij het vertrouwen van onze opdrachtgevers zijn

wij in staat om toonaangevende projecten te realiseren,

waarvan er een aantal in dit magazine zijn belicht.

Wij wensen u veel leesplezier.

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord



6

De psychiaters van het TweeSteden Ziekenhuis heb-

ben al een paar keer de (ver)bouwplannen van hun

afdeling zien afketsen. Het ziet er echter naar uit

dat ze zich deze keer wel degelijk kunnen ver-

heugen op een gloednieuw gebouw. Januari 2014

wordt begonnen met de nieuwbouw en als alles vol-

gens plan verloopt, gebeurt de oplevering van het

nieuwe psychiatriegebouw begin 2015. Naast de

geplande nieuwbouw zijn er ook twee renovatie-

projecten op til: zowel de geriatrische afdeling in

Samen met het TweeSteden Ziekenhuis naar oplossingen zoeken

Tilburg als de poliklinische in Waalwijk worden

grondig verbouwd. De bedoeling is dat ze midden

volgend jaar gebruiksklaar zijn. Voor alle projecten

heeft het ziekenhuis Heerkens van Bavel ingescha-

keld.

Geduld beloond

“Niets is zo langdurig als tijdelijk,” glimlacht Arjan Windhorst,

sectormanager facilitair bedrijf van het TweeSteden Ziekenhuis.

“Onze psychiatrische afdeling is namelijk al ruim veertig jaar onder-

gebracht in een tijdelijke huisvesting en die beantwoordde onder-

hand niet meer aan de eisen van deze tijd. Niet dat we in al die jaren

nooit hebben overwogen om te verbouwen. Integendeel, onze

psychiaters hebben een aantal keer een geplande renovatie nét niet

zien doorgaan. Dat die plannen afketsten had onder meer te maken

met andere prioriteiten binnen het ziekenhuis. Het vakgebied is bo-

vendien vaak geconfronteerd met wisselende toekomstperspectie-

ven. Het besluit om het pand op deze manier te bouwen is er    dan

ook pas gekomen toen met onze psychiaters was vastgesteld dat

de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) in deze

vorm en met deze invulling, zowel ambulant als klinisch, de toe-

komst had.” 

Andere accenten 

“De geriatrische afdeling had op haar beurt te kampen met een

gebrek aan ruimte. We hebben eerst overwogen om van geriatrie

en psychiatrie één geïntegreerd project te maken,” vertelt Arjan.

“In de nieuwbouw zouden we de respectievelijke verpleegafdelingen

van geriatrie en psychiatrie samenbrengen en de psychiatrische

polikliniek kon dan binnen de bestaande muren terecht. Wat we nu

doen, is alles met betrekking tot psychiatrie concentreren in de

nieuwbouw. Wat de geriatrie betreft, hebben we goed gekeken of

we onze oude schoenen nu echt moesten weggooien en we kwamen

tot de conclusie dat het oude gebouw zich nog voor herontwikkeling

leende. Beide projecten hebben bovendien ook andere aandachts-

punten. Zo is psychiatrie een meer besloten en zelfs gesloten af-

deling waar patiënten vaak langer verblijven. Patiënten op de

geriatrische afdeling daarentegen hebben doorgaans multidiscipli-

naire zorg nodig. Vaak hebben ze meerdere chronische ziektes te-

gelijk (comorbiditeit) en zijn ze meer dan andere patiënten gevoelig

voor infecties. Dit soort patiënten heeft daarom vooral baat bij een

een-persoonskamer met een goede luchttechniek en extra ruimte

rondom het bed. Samen met onze geriaters en psychiaters hebben

ZORGEN

Psychiatrie in het nieuw,
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we alle wensen en criteria op papier gezet. Nu de contracten gete-

kend zijn, kunnen de werkzaamheden beginnen.” 

Design & Build

“Voor de nieuwbouw maken we gebruik van een Design & Build

constructie. Het houdt in dat de psychiaters, teamleden, architect,

bouwkundige dienst en Heerkens van Bavel met elkaar naar oplos-

singen zoeken. Dat ze samen denken. Elkaar iets gunnen. 

‘Het is geven en nemen’

Mét en niet na of naast elkaar werken. De eindverantwoordelijkheid

ligt bij Heerkens van Bavel; zij bewaken het budget. Strikt genomen

hebben wij immers bij hen een ‘product’ ingekocht dat bestaat uit

‘een aantal vierkante meters tegen een vaste prijs’. We hebben

goede ervaringen met Design & Build, want ook de eerdere nieuw-

bouw van onze polikliniek in Tilburg gebeurde op die manier. Aan-

vankelijk was het wel wat wennen; je geeft immers toch een hoop

verantwoordelijkheid af. Een essentiële voorwaarde voor het slagen

van een dergelijke constructie is dan ook dat je elkaar vertrouwt,

over de eigen grenzen kijkt en elkaars expertise respecteert. 

Het is geven en nemen. Vanuit dit denken hebben we bij onze

selectie daarom enkel partijen uitgenodigd die goed met elkaar

kunnen samenwerken. We wilden per se met dezelfde bekende com-

binaties als vorige keren werken en Heerkens van Bavel bouwde al

eerder bij ons met de gekozen installateurs. Tot slot speelde bij onze

keuze ook wel mee dat Heerkens van Bavel een Tilburgs bedrijf is.

Als ziekenhuis geven we graag lokale partijen een kans.”

High trust, high penalty

“Het voordeel van Design & Build is ook dat je met de bouwer af-

spraken op de hoofdlijnen maakt. Bij een vorig project hebben we

de fout gemaakt om als gebruiker te veel op detailniveau te willen

praten. We gingen ons zelfs bemoeien met alle technische (on)mo-

gelijkheden. Over iedere kabelgoot wilden we een woordje mee-

praten,” lacht Arjan. “Deze keer willen we het detailniveau meer

loslaten. We vertrouwen op de expertise van Heerkens van Bavel.

Je kunt inderdaad stellen dat we hebben gekozen voor een partij die

ontzorgt en beloftes nakomt,” beaamt Arjan de vraag. “Anderzijds

geldt ook ‘high trust, high penalty’. Als je iemand veel vertrouwen

schenkt en het wordt beschaamd, zijn de gevolgen navenant.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard…. Maar dat gezegde geldt

geriatrie en poli op de schop

niet alleen voor deze bouwconstructie; ook wij hebben dagelijks te

maken met het vertrouwen dat patiënten in ons stellen en dat we

moeten waarmaken.”

Beperkte overlast

Wie een verbouwing aan den lijve heeft ondervonden, weet dat de

boor-, hak- en breekwerkzaamheden voor behoorlijk wat overlast

kunnen zorgen. Hoe moet dat dan als een hele afdeling op de schop

gaat? Hoe beperk je de overlast voor alle betrokkenen: patiënten,

dokters en verpleging? “We willen uiteraard de bouwoverlast zoveel

mogelijk beperken,” luidt het antwoord. “Het zou ideaal zijn als we

het te verbouwen gedeelte aan beide zijden zouden kunnen afsluiten

met schotten en alle werkzaamheden ertussenin zouden gebeuren,

maar dat is een utopie. We hebben echter wel geleerd van de vorige

verbouwing. Omdat met name het hakwerk als storend werd erva-

ren, zullen we deze keer bijvoorbeeld de medicijnronde afstemmen

op de zware werkzaamheden.

Verder proberen we zoveel mogelijk ‘los’ te spelen; op de bouwwer-

ken zullen alleen bouwvakkers te vinden zijn; patiënten, verpleeg-

sters en dokters blijven er weg. Een andere maatregel houdt in dat

patiënten, indien mogelijk, naar andere afdelingen worden overge-

bracht en roosters anders worden ingericht. Natuurlijk gaan we

vooraf, samen met alle zorgverleners, goed nadenken over hoe het

gebouw leeg te krijgen. Als dat eenmaal is gebeurd, kan Heerkens

van Bavel aan de slag. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ze er

iets moois van zullen maken,” besluit facilitair manager Windhorst.
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In de zomervakantie van 2013 is het Centrum voor

Beeldgestuurde Oncologische Interventie (CBOI) op-

geleverd. Zoals in onze vorige uitgave van “In de

Steigers” al door Jack de Koning, hoofd Dosimetrie

en Techniek, werd aangegeven, stond de bouw onder

een enorme tijdsdruk, maar Heerkens van Bavel

heeft haar belofte waar gemaakt en het project op

tijd opgeleverd.

Het CBOI van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht is een

gezamenlijk initiatief van de afdelingen Radiologie, Nucleaire Ge-

neeskunde en Radiotherapie. Binnen het CBOI worden unieke tech-

nieken ontwikkeld voor de behandeling van kanker. De missie van

het CBOI is om deze technieken te ontwikkelen, op een dusdanige

manier dat ze inpasbaar zijn in de reguliere patiëntenzorg. Het pro-

ject, de realisatie van vijf nieuwe bestralingsbunkers, allemaal be-

stemd voor het CBOI, was een mooie uitdaging. Twee van deze

ruimtes zijn voor reguliere radiotherapie, in de drie overige ruimtes

worden nieuwe behandelmethodes klinisch getest. In totaal heeft

het UMC nu 14 bestralingsruimtes. Verder is voorzien in een onder-

wijsgedeelte, met een auditorium en diverse presentatieruimten.

Tot slot zijn er boven in het gebouw ook nog eens een tachtigtal

werkplekken gerealiseerd. Een ingewikkelde klus, want terwijl de eer-

ste bunker werd opgeleverd, was de ruwbouw van de werkplekken

nog in volle gang. De jarenlange ervaring van Heerkens van Bavel

met het bouwen in de Gezondheidszorg heeft ook hier weer zijn nut

bewezen. En we zijn nog niet klaar in het UMC. Inmiddels zijn we

al weer begonnen aan de volgende uitdaging. Heerkens van Bavel

heeft de opdracht verworven voor de renovatie van de bestaande

bunkers en recentelijk hebben wij de opdracht gekregen voor de re-

novatie van bouwdeel E op de begane grond. Het verloop van deze

projecten kunt u volgen op onze website.

Gezondheid 
is het belangrijkste bezit
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) 
is één van de grootste publieke zorginstellingen in Nederland.
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Een complete metamorfose
Ruim anderhalf jaar geleden werd de handtekening

gezet onder de grootste bouwopdracht, sinds de ope-

ning van het St. Elisabeth ziekenhuis op de huidige

locatie, in 1982.

Heerkens van Bavel Bouw tekende samen met Sebregts Installatie-

techniek en Hoppenbrouwers Elektrotechniek een overeenkomst,

om de verpleegafdelingen compleet te renoveren. Voor het St.

Elisabeth ziekenhuis een prima uitkomst, want zij konden met

alle vragen terecht bij één aanspreekpunt. En het loopt gesmeerd. 

Door volgens de “Lean methode” efficiënt en praktisch te werken,

kunnen we voor de feestdagen de 8 verpleegafdelingen van

toren 1 opleveren, waarna we in januari 2014 gaan starten met de

renovatie van nog eens 8 afdelingen in toren 2.

De architect, a/d Amstel architecten uit Amsterdam, heeft bij

de inrichting van de nieuwe kamers de landschappen rondom

Tilburg model laten staan: vennen, duinen en hei. De “natuur” komt

op diverse plekken terug. De oude ‘ziekenhuissfeer’ is eigenlijk

helemaal verdwenen. Het zijn kamers geworden met een frisse

uitstraling; eigenlijk meer een slaapkamer dan een ziekenhuiskamer.

Sfeerverlichting b.v, lange gordijnen en een comfortabele stoel zijn

onderdelen die zijn meegenomen. Elke nieuwe verpleegafdeling

krijgt een eigen huiskamer, en de centrale ‘zusterspost’ komt weer

terug op de afdeling. Een vast punt, waar zowel bezoekers als pa-

tiënten terecht kunnen voor hulp en voor vragen.

Tussen de bedrijven door heeft Heerkens van Bavel tevens de op-

dracht verworven voor de realisatie van een nieuw neurocentrum,

hetgeen moet bijdragen aan het verwezenlijken van de wens van

het ziekenhuis, om de komen jaren uit te groeien tot een van de

grootste traumacentra van Nederland. 

Naast de opdracht voor het neurocentrum zijn bovendien nog de

opdrachten verworven voor de realisatie/renovatie van de piketka-

mers en de afdeling chirurgisch dagcentrum, alsmede de verbou-

wing van de cockpit anesthesiologie. Deze drie projecten zijn

inmiddels opgeleverd.

Bij de uitgave van dit magazine zijn we inmiddels ook nog gestart

met de herinrichting 2e verdieping techniektoren 1. Dit is een pro-

ject dat in fasen zal worden uitgevoerd en volgens de verwachtin-

gen in maart 2014 compleet gereed dient te zijn.

Sint Elisabeth Ziekenhuis - Tilburg

Fotografie: Remco van Blokland

Fotografie: Remco van Blokland
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Na de fusie van het voormalige Diaconessen- (Eind-

hoven) en Sint-Josephziekenhuis (Veldhoven) gingen

er een paar jaar voorbij met drastisch nadenken

over het beoogde functieprofiel. ‘Wat gebeurt waar

in het nieuwe Máxima Medisch Centrum?’ Het denk-

proces leidde tot een voor Nederland unieke splitsing

tussen acute, intensieve zorg enerzijds en planbare,

laagcomplexe zorg anderzijds. Een scheiding die bo-

vendien benadrukt wordt door de grootschalige ‘Ope-

ratie Gastvrij’, met toekomst- en patiëntgerichtheid

als pijlers van de gehele metamorfose.

Klaar voor de toekomst

“Als algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Eindhoven en

Veldhoven, willen we het Máxima Medisch Centrum klaarstomen

voor de toekomst, de grandeur van weleer terugbrengen en breken

met het stereotiepe ziekenhuisbeeld. Handelen door niet te handelen

staat immers gelijk aan de zekerheid dat het niet goed gaat. De ont-

wikkelingen in de zorg gaan ontzettend snel. De komende drie jaar

gaat er veel veranderen. Uiteraard is het moeilijk in te schatten waar

we op het vlak van de gezondheidszorg binnen vijftien jaar staan;

wellicht evolueren we naar ziekenhuizen die minder algemene zorg

en meer specialisaties gaan bieden. Daarnaast moet de samen-

werking tussen de verschillende lijnszorgen nog vorm krijgen. Maar

hoe dan ook moeten we nu de nodige stappen zetten, willen we de

komende vijftien jaar kunnen beantwoorden aan de veranderende

behoeften,” antwoordt Pierre Veenman, manager Vastgoed en Huis-

vesting MMC, op de vraag naar het waarom.

‘De komende drie jaar gaat er veel
veranderen’ 

(On)zichtbare resultaten

De indrukwekkende metamorfose van het ziekenhuis kreeg de naam

‘Operatie Gastvrij’. Naast kwalitatieve zorg vormt persoonlijke

aandacht voor de patiënt namelijk de leidraad in de nieuwbouw-

en revitaliseringsprojecten die begin 2012 van start gingen. De

uiteindelijke oplevering gebeurt in het laatste kwartaal van 2014.

De afgelopen twee jaar is er al hard gewerkt aan de ambitie om het

ziekenhuis het meest gastvrije van de regio te maken. Niet alleen

vóór, maar ook achter de schermen. “Je kunt inderdaad stellen dat

er zowel zichtbaar als onzichtbaar werk is geleverd,” glimlacht

Arthur Salters, sectormanager Gebouw & Techniek, Vastgoed en

Huisvesting MMC. “Met nieuwe liften, een vernieuwd drinksysteem,

nieuwe bekabeling, optimalisatie van de koeling enz. hebben we

immers ook op technisch vlak een grote inhaalslag gemaakt.

Grootste ‘Operatie Gastvrij’
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Alleen zie je er minder van omdat dit werk meestal achter wanden

of in de schachten gebeurt.” 

Zoals thuis 

Daarentegen is de nieuwe “Look & Feel” van de centrale entree en

de wachtruimtes wel zichtbaar. Meer nog, vooral met de entreehal

nieuwe stijl heeft het Máxima Medisch Centrum zijn visitekaartje

van ‘Operatie Gastvrij’ afgegeven. “Wie in het ziekenhuis moet zijn,

voelt doorgaans toch een zekere spanning. Hij weet immers niet al-

tijd wat hem precies te wachten staat. Met persoonlijke aandacht

en een gastvrije uitstraling proberen we die spanning een beetje

weg te nemen. Bezoekers die de centrale hal binnenlopen, hoeven

bijvoorbeeld niet te speuren naar routeborden of andere bewegwij-

zering, maar worden meteen opgevangen door vriendelijke vrijwil-

ligers die hen wegwijs maken. Een purperen strook op de vloer leidt

hen, bij wijze van spreken, van de centrale hal naar de verschillende

poliklinieken. Het markeert de plekken waar patiënten arriveren.

Ook de balie met kantelen kadert in de snelle en laagdrempelige be-

nadering van de patiënt. Medewerkers hoeven niet om de balie heen

te lopen maar kunnen door de open gedeeltes meteen op iemand

afstappen“ legt Pierre Veenman uit. “We willen er alles aan doen

om bezoekers een huiselijk gevoel te geven en ervoor zorgen dat ze

zich binnen de muren van ons ziekenhuis op hun gemak voelen.

Daarom hebben we ook voorzien in een ruime winkel met streek-

producten in de buurt van de balie, gezellige zitjes, een uitno-

digende koffiehoek… Er staat zelfs een piano die uitnodigt om erop

te spelen.”

‘Patiënten moeten zich op hun
gemak voelen’ 

De helende werking van kunst

Bij de metamorfose van het ziekenhuis ging de bijzondere aandacht

uit naar de helende werking van kunst. “Kunst leidt de aandacht af

en kan een deel van de spanning wegnemen,” aldus Arthur. “Het kan

iemand op andere gedachten brengen en de angst voor ziekte en

pijn enigszins verlichten. Dat je in alle ziekenkamers wandgrote

foto’s aantreft, is dan ook een bewuste keuze. Dat die foto’s boven-

dien diverse herkenbare plekken in Eindhoven weergeven, zorgt voor

herkenbaarheid. En herkenbaarheid draagt op zijn beurt weer bij aan

het huiskamergevoel dat we in dit ziekenhuis nastreven.” De meest

opvallende kunstuiting in Máxima Medisch Centrum is ongetwijfeld

de kunstmatige bron in de centrale hal: het kunstwerk ‘All Is Well’.

Boven een cirkelvormige vijver hangen zes grote metalen sculpturen

die samen het verhaal van de ziekenzorg door de eeuwen heen ver-

tellen: van Babylon (5e eeuw B.C.), over Damascus (12e eeuw) tot

in Máxima Medisch Centrum
Eindhoven / Veldhoven

Fotografie: John Peeters
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het MMC anno nu. Bijhorende kaartjes werpen een licht op de evo-

lutie van de geneeskunde. “De reacties op het kunstwerk zijn erg

positief, “vertelt Pierre. “Mensen gooien er zelfs muntjes in, net als

bij de Trevifontein in Rome. Misschien doen ze het om geluk af te

dwingen. Wie zal het zeggen… Feit is dat het werk de bezoekers

blijkt te raken en dat is ook de bedoeling ervan.” 

‘Kunst zorgt voor afleiding’

Family Care Center 

De scheiding tussen acute en intensieve zorg (in Veldhoven) en plan-

bare, laagcomplexe behandelingen (in Eindhoven) sluit volledig aan

bij de patiëntgerichte visie van Máxima Medisch Centrum. Arthur

Salters legt uit dat in Eindhoven de veeleer routinematige behan-

delingen, met een lage risicofactor en een doorgaans korte verblijfs-

duur, plaatsvinden. “Planbare zorg levert de patiënt bovendien

bepaalde zekerheden: de wachttijden zijn kort; afspraak is afspraak

en geplande operaties gaan altijd door. Bij acute of intensieve zorg

kan de chirurg immers plots worden weggeroepen, waardoor de

behandeling moet worden uitgesteld of moet er altijd een opera-

tiekamer worden vrijgehouden voor urgente gevallen. Daarnaast

weet de patiënt zich verzekerd van maximale persoonlijke aandacht.

Die zekerheden dragen bij aan zijn gemoedsrust. 

Zowel Eindhoven als Veldhoven beschikken over poliklinieken en

specialistische centra als Neonatologie (Veldhoven), Centrum voor

Pijngeneeskunde, het Reumacentrum, Borstcentrum, Slaapcentrum

(Eindhoven). Bijzonder trots is Máxima Medisch Centrum op het

Family Centered Care-zorgconcept. “In de oude situatie werd de

moeder opgenomen op de zwangerenafdeling en ging ze naar de

verloskamer om er te bevallen. Eenmaal het kindje geboren, ging

het naar de zuigelingenafdeling terwijl de moeder naar de kraam-

afdeling verhuisde. In het nieuwe ‘Vrouw Moeder Kind-centrum’

blijven moeder en kind, indien medisch verantwoord, bij elkaar.

Het gezin staat centraal in de zorg die wordt geleverd en de beval-

ling gebeurt in een kraamsuite. Zelfs op de Neonatale Intensive

Care-unit (de intensive care voor te vroeg geboren baby’s) kunnen

moeder en baby voortaan bij elkaar blijven. Wat dat betreft, lopen

we in Nederland echt voorop,” zegt Arthur met gepaste trots.

Huisaannemer 

Dat bij een dergelijke, grootscheepse operatie kritisch gekeken wordt

naar de bouwer met wie men een in zee gaat, lijkt evident. Te meer

omdat nieuwbouw, renovatie of revitalisering van een ziekenhuis

toch een scherpere blik vergen dan reguliere bouwprojecten. “We

kennen Heerkens van Bavel al heel lang als een zeer goed bouwbe-

drijf en hebben voor het eerst samengewerkt in het Vrouw Moeder

Kind-project in Veldhoven,” stelt Pierre Veenman. “We waren zeer

tevreden over de samenwerking en het resultaat. Dat neemt echter

niet weg dat we elke paar jaar met een kritische blik naar onze huis-

aannemer kijken. Vorig jaar was dit opnieuw het geval. 

Voor alle duidelijkheid, het gaat daarbij niet alleen om het kosten-

plaatje, er komt een hele weegmatrix bij kijken. Is het bouwbedrijf

gewend om in ziekenhuizen te werken? Hoe zit de organisatie in

elkaar? Hoe solide is het bedrijf? Wat is hun visie op samenwerking?

Is men gewend te denken in termen van het groter geheel? Hoe

tevreden zijn de klanten? Het antwoord op die vragen liet aan

duidelijkheid niets te wensen over: we gaan verder met Heerkens

van Bavel.” “En ik denk dat we samen nog een hoop mooie dingen

gaan realiseren,” voegt Arthur hieraan toe.

‘Er komt een hele weegmatrix 
bij kijken’ 

Fotografie: John Peeters

13

De komende jaren vinden er rondom het Acade-

misch Ziekenhuis Maastricht heel wat bouwactivi-

teiten plaats. Het ziekenhuis moet uitnodigender, ver-

trouwelijker en gastvrijer worden. Zorgprocessen

moeten beter op elkaar worden afgestemd. “Care-

builders” (samenwerking van Heerkens van Bavel

met Berghege op het gebied van grootschalige zorg-

projecten) mag hier een belangrijk aandeel in leve-

ren. Zij heeft namelijk, middels een Europese open-

bare aanbesteding, de opdracht verworven voor de

uitbreiding aan de Verheylaan 10, naar een ontwerp

van “Architecten aan de Maas” uit Maastricht. Het

heeft even op zich laten wachten, maar eind novem-

ber 2013 werd groen licht gegeven en binnenkort

starten wij met de uitvoering.

De uitbreiding bestaat uit 6 bouwlagen, met een kelder en een

dakopbouw, met een totale omvang van 22.000 m2 bvo. De

nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de zuidkant van het bestaande

ziekenhuiscomplex, waar nu nog een logistiek centrum staat.

Dit centrum krijgt een nieuwe bestemming op de begane grond

van de nieuwbouw. Een nieuw te bouwen atrium, met een volledig

transparant dak, vormt straks de verbinding met het bestaande

gebouw. Het geheel geeft een ruimtelijk gevoel en een extra

dimensie als je straks een kopje koffie gaat drinken of een hapje

gaat eten. In het atrium worden namelijk het personeels-restaurant,

diverse zitjes en een koffiecorner voor  patiënten en bezoekers ge-

realiseerd. Naast het logistieke centrum  wordt op de begane grond

een MRI centrum gerealiseerd met 4 MRI’s. Op de niveaus 1 en 2

worden verschillende poliklinieken gesitueerd. Op niveau 3 worden

12 klinische operatiekamers gerealiseerd, verdeeld in 3 units van

4 operatiekamers, met opdekruimte. 2 Operatiekamers worden

uitgevoerd als hybride OK en 2 operatiekamers beschikken straks

over een tussengelegen MRI. Op niveau 4, de verdieping gelegen

boven dit enorme OK complex, zijn de technische installaties en

de personele voorzieningen voorzien. Niveau 5 wordt helemaal

ingericht met flexibele werkplekken en vergaderfaciliteiten. Verhey-

laan 10 wordt een duurzaam gebouw en gecertificeerd volgens

BREEAM NL, een beoordelingsmethode om de duurzaamheidpres-

tatie van gebouwen te bepalen. Het gebouw krijgt als het ware

een duurzaamheidskeurmerk. Het gehele gebouw-ontwerp geeft

uitdrukking aan de duurzaamheidambitie. Zo zijn in de zuidgevel,

over het totale gevelvlak, tussen de raamstroken, elementen met

PV-cellen geïntegreerd, die uitdrukking moeten geven aan die duur-

zaamheidsaspecten.

Groen licht voor een majestueus project.

Academisch
Ziekenhuis Maastricht



Een grotere “zorgjas”

Beatrix Ziekenhuis Gorinchem

Heerkens van Bavel Bouw ging in januari 2011 van

start met een omvangrijke en complexe nieuwbouw

en verbouwing van het Beatrix ziekenhuis in Gorin-

chem. Het Beatrixziekenhuis maakt deel uit van Rivas

Zorggroep, een ketenorganisatie met bijna alle

vormen van zorg. Het bestaande ziekenhuis was 20

jaar oud en groeide uit zijn “zorgjas”. Om te blijven

voldoen aan de zorgbehoefte van de patiënt en om

een prettig en gastvrij ziekenhuis voor patiënten,

bezoekers en medewerkers te creëren, was dus

een grootschalige aanpak noodzakelijk. Bijzonder

aan deze klus is dat de bouwkundige, elektrotech-

nische en werktuigbouwkundige werkzaamheden

door één Consortium worden uitgevoerd (het Consor-

tium bestaat, naast Heerkens van Bavel, uit Kropman

Installatie Techniek en HVL – TBI Techniek B.V.). Over-

leg, afstemming en coördinatie zijn dus de sleutel-

woorden in dit project.

Dat dit geen alledaagse klus zou worden, dan hebben we geweten!

Het vergt nog steeds enorm veel organisatievermogen om alle werk-

zaamheden in goede banen te leiden. Het bewaken van de planning,

de fasegewijze uitvoering, afstemming bouwkundig en installatie-
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technisch, complete verhuisschema’s, dit alles ook nog eens met een

minimum aan overlast (want je werkt nu eenmaal in een ziekenhuis)

vergt van het hele team enorm veel energie en flexibiliteit. 

Inmiddels zijn diverse nieuwbouw - en verbouwfasen afgerond.

O.a. is in september van dit jaar de prachtige nieuwe Centrale Hal

officieel geopend. Het visitekaartje van het ziekenhuis, met o.a. een

gezondheidswinkel, een infocentrum en een nachtapotheek. Maar

ook het nieuwe operatiecomplex met een verkoever en centrale

sterilisatie afdeling. Een kenniscentrum (een soort back-office

voor medisch specialisten en secretariaten). Verder de verbouwing

van de Spoedeisende Hulp, de Dagbehandeling, de Huisartsenpost

en diverse poliklinieken.

Maar we zijn er nog niet.

Momenteel vinden diverse verbouwingen plaats op een centraal

punt, waar verkeerstromen van zowel ziekenhuis als bouw elkaar

kruisen. Dit vraagt een enorm organisatievermogen, maar ook aan-

passing en flexibiliteit van alle partijen. 

Komend jaar wordt het laatste bouwdeel aangepakt, in twee fasen,

over twee verdiepingen.

Parel op de bouwkroon
Allround, accuraat en attent

BOUWSERVICE

De afdeling ‘Bouwservice’ is een belangrijk onderdeel

van Heerkens van Bavel. Bouwservice heeft te maken

met de meest uiteenlopende werkzaamheden en

komt in contact met een diversiteit aan klanten, met

ieder een eigen benadering. Daarom zijn de mede-

werkers van deze afdeling niet alleen ervaren en ge-

schoold, ze beschikken ook over een sterk aanpas-

singsvermogen en een flinke dosis klantgerichtheid.

Ze verstaan met andere woorden de kunst om snel

en voortdurend te schakelen.

Gevarieerd werk, gemêleerd gezelschap

Met een klantenbestand dat zowel de politie Midden- en West

Brabant, GGzBreburg, Fontys Hogescholen, als de Broeders Kapu-

cijnen (om er een paar te noemen) omvat, kun je zeker spreken van

een gemêleerd gezelschap en het werkterrein van de afdeling Bouw-

service is al even divers. Grosso modo kan men echter alle werk-

zaamheden in vier categorieën onderbrengen. De eerste categorie

omvat herstel- en onderhoudswerken voor vaste opdrachtgevers.

Hierbij gaat het om kleine verbouwingen, aanpassingen of een uit-

breiding op verzoek van de opdrachtgever. “Door correctieve- en

onderhoudswerkzaamheden zorgen wij dat de processen van onze

klanten kunnen doorgaan en dat de continuïteit niet in het gedrang

komt door technische mankementen” aldus Eric van der Weegen.

De tweede categorie omvat projecten voor opdrachtgevers, die te

kleinschalig zijn om onder te brengen in onze projectorganisatie. 
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‘Wij zorgen dat processen kunnen 
doorgaan’

Eric “Als ik de voorcalculatie doe, komen ze meestal bij mij terecht”.

Categorie drie behelst de 24- uursservice: het oplossen van calami-

teiten en daaronder vallen de meest uiteenlopende zaken. De vierde

en laatste categorie ten slotte bestaat uit nazorg.”  

De cirkel is rond

“Meestal gaat het bij nazorg om garantiewerk. Hoe minder ik te

doen heb, hoe beter dus…”, grapt Toon Kolsters. Opvallend is wel

dat opdrachtgevers vaak denken dat de garantieperiode langer loopt

dan in feite het geval is. Maar dat zorgt er ook voor dat die nazorg

soms uitmondt in een vast onderhoudscontract. Zo belde een op-

drachtgever ons omdat er een lekkage in het dak was geconstateerd.

Bleek dat condensvorming de boosdoener was en dat dit proces al

langer gaande was. Alleen, men had te lang gewacht om ons in te

schakelen. Het stemde de opdrachtgever tot nadenken en we kregen

de vraag om een calculatie te maken voor het vervangen van de

dakbedekking en voor isolatie van het dak. Het bedrijf is uiteindelijk

een van onze vaste opdrachtgevers geworden.”

MJOP

“Sinds een paar maanden denken we ook na over een vijfde vorm

van dienstverlening: “Meerjarig Onderhoud Planning” (MJOP)”,  ver-

telt Marty Parijs. “In het geval van een school bijvoorbeeld is het

toch de bedoeling dat alles zo’n vijfentwintig jaar meegaat… Door

het onderhoud op lange termijn vooraf in te plannen, zorgen wij

dat de school al die jaren goed kan blijven functioneren, althans

wat betreft de gebouwen, het terrein en de installaties. Voor een

vast bedrag per jaar en volgens een vooraf opgestelde planning,

controleren, repareren of vervangen wij de vloerbedekking, het

schilderwerk, de dakbedekking etc. MJOP speelt in op de evolutie in

de bouw nl. dat opdrachtgevers meer en meer kiezen voor geïnte-

greerde bouwprocessen waarbij de hele keten, van ontwerp tot na-

zorg, onder de verantwoordelijkheid van de aannemer valt. Design

& Build vindt steeds meer ingang en kan zelfs uitgebreid worden

tot DBFMO-constructies (Design, Build, Finance, Maintenance &

Operations). Vandaar onze focus voor MJOP.” 

‘Wij zijn altijd bereikbaar’

24- uursservice

Dat Bouwservice de handen vol heeft aan de eerder genoemde ca-

tegorieën blijkt uit de geanimeerde verhalen die volgen. Met name

de 24- uursservice levert de nodige anekdotes op. Dat is eigenlijk

niet zo verwonderlijk is, want klanten schakelen Bouwservice in voor

alle mogelijke problemen. “Storm, aanrijdschade, lekkages, kapotte

cv-ketels, afgebroken sleutels, vastgelopen schuifdeuren, inbraak-

schade aan een winkelpui… je kunt het niet noemen of we hebben

het meegemaakt. Vooral als het regent en stormt, zoals afgelopen

week, kunnen we gerust van risicoweken spreken,” aldus Patrick.

”Hoe de 24- uursservice in zijn werk gaat? Bij een calamiteit belt de

klant het vaste servicenummer van onze afdeling. Na kantoortijd

komt de beller terecht bij de meldkamer, die de melding doorgeeft

aan de servicemedewerker van dienst. Vanzelfsprekend nadat hij de

klant eerst heeft gevraagd of de reparatie niet kan wachten tot de

volgende ochtend. Deze eerste schifting zorgt ervoor dat we

’s nachts niet nodeloos opgetrommeld worden,” lacht Patrick.

“Met een van onze servicewagens komen we vervolgens ter plekke.

We hebben altijd het nodige hang- en sluitwerk bij, evenals een

pomp voor lekkages.  Maar we kunnen, indien noodzakelijk, ook
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putten uit onze eigen magazijnvoorraad. Bovendien kunnen we de

hulp inroepen van collega’s van de materieeldienst. Als we het

probleem niet zelf kunnen oplossen, bellen we een specialist.

We hebben immers een goede relatie met andere bedrijven (instal-

latie- en loodgietersbedrijven). Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar,

ook op zon- en feestdagen. Vorig jaar ben ik met Kerst drie keer

opgeroepen, maar je weet nu eenmaal dat het erbij hoort.”

‘Eventjes stofzuigen is geen 
uitzondering’

Allround & klantgericht

Wat maakt Bouwservice zo bijzonder, willen we van Marty Parijs

weten. “De naam zegt het eigenlijk al,” luidt zijn antwoord. “Deze

afdeling onderscheidt zich niet alleen door kennis en ervaring op

het gebied van bouw, maar ook door de service die zij verleent. Waar

je bij bouwprojecten doorgaans toch vaklui met een bepaalde spe-

cialistische kennis ziet, zijn onze medewerkers echt van alle markten

thuis. Behalve het feit dat ze verschillende disciplines moeten be-

heersen, wordt er van hen ook een bepaalde instelling en attitude

verwacht. De klant ‘begrijpen’ en afspraken nakomen horen daar

onlosmakelijk bij. Hoe je het werk achterlaat, is eveneens belangrijk;

even stofzuigen als je klaar bent, is geen uitzondering.” “Toen ik van

bouwprojecten overging naar deze afdeling, was het inderdaad wel

wennen,” beaamt Patrick de vraag. “Je moet hier echt in groeien.

Inmiddels zou ik het niet meer anders willen. 

Dit werk is écht leuk. Je hebt niet alleen veel meer persoonlijk con-

tact met je opdrachtgevers, maar het gaat er ook wat gemoedelijker

aan toe. Bovendien merk je dat klanten waarderen wat je voor hen

doet en tevreden klanten…, daar doe je het toch voor!”

Patrick de Jongh:

Bijna 25 jaar in dienst van Heerkens 
van Bavel. Maakt als timmerman deel uit  
van de afdeling Bouwservice. 
Heeft als servicemedewerker te maken met 
diverse (vaste) klanten.

Eric van der Weegen:

18 Jaar bij Heerkens van Bavel. Calculator en
werkvoorbereider binnen Bouwservice.

Toon Kolsters:

Kwam 12 jaar geleden bij Heerkens van Bavel 
en ging begin dit jaar over naar Bouwservice.
Heeft ‘nazorg van opgeleverde projecten’ als
taak.

Marty Parijs: 

Sinds april 2013 Hoofd Productie bij Heerkens
van Bavel. De afdeling Bouwservice is een van
de afdelingen waarvoor hij de eindverantwoor-
delijkheid draagt. 

Naast het hoofd van de afdeling zijn er in totaal
drie projectbegeleiders en twaalf servicemede-
werkers. Zes ingerichte servicewagens, een 
magazijn met reservevoorraad, een eigen 
materieeldienst (Hecoma) en een centraal 
servicemeldpunt maken de afdeling compleet.
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ONTSPANNEN

Waar bomen het water raken...

Schoolvoorbeeld
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van duurzaamheid
De architect had een zwempaviljoen in het groen

voor ogen en in die opzet is hij ruimschoots  ge-

slaagd. Het lijkt immers of het gloednieuwe Erica

Terpstra Sportfondsenbad altijd al zijn stek tussen

de bomen had, zo natuurlijk gaat het op in de omge-

ving. Meer nog, de transitie tussen het bassin en de

omgeving verloopt zodanig naadloos dat het voor be-

zoekers onduidelijk is waar ‘buiten’ eindigt en ‘bin-

nen’ begint. Maar dit zwembad is niet alleen een lust

voor het oog, het profileert zich ook als een van de

duurzaamste en energiezuinigste van Nederland. Een

boude maar terechte uitspraak, blijkt na een gesprek

met Jaap Geurts (Sportfondsen Nijmegen) en John

Zwaneveld (Sportfondsen Nederland). 

Geen verborgen hoeken

De vloertegels hebben dezelfde kleur als de plavuizen buiten het

complex en de gevelbrede glazen wand lijkt te verzinken in de grond.

Het zorgt voor een gevoel van openheid, helderheid en ruimte.

Wie komt aanlopen ziet al van ver de baantjestrekkers in het water.

Op hun beurt zien de zwemmers vanuit het water de bomen rondom

het gebouw en die worden ook nog eens weerspiegeld in de

dakrand. De vriendelijke uitstraling van het complex wordt nog

onderstreept door het rijkelijke gebruik van hout, steen, beton en

andere natuurlijke (recycleerbare) materialen. “Het hele gebouw is

letterlijk en figuurlijk doorzichtig,” stelt Jaap Geurts. “Door de glazen

wanden heeft het zwembad geen verborgen hoekjes; men heeft

overal zicht op wat elders gebeurt. Naast een vorm van sociale

controle werkt dit ook het gevoel van veiligheid in de hand.”

Zwemmen pur sang

Opvallend is ook dat het Erica Terpstra Sportfondsenbad zich – ge-

heel in de geest van zijn naamgeefster – richt op het zwemmen zelf.

Bezoekers zullen in dit complex tevergeefs op zoek gaan naar

sauna’s, whirlpools of jacuzzi’s, maar vinden er wel twee state-of-

the-art baden. Het wedstrijdbad heeft acht banen van 25 meter,

waarin vooral fanatieke zwemmers, universiteitsstudenten en de

duik- en waterpoloverenigingen zich als een vis in het water voelen.

Het doelgroepenbad heeft vier banen (van eveneens 25 meter) en

een beweegbare bodem. Dit bad wordt vooral gebruikt bij zwemles-

sen, aquafitness en -gym, baby- en peuterzwemmen en is uiteraard

ook toegankelijk voor mindervaliden. Het nieuwe zwembad heeft

werkelijk voor elke zwemmer wat wils.

Een doos in een doos

Zo’n drie jaar geleden deelde de Gemeenteraad van Nijmegen de

mening van directeur Heino Jacobs (Sportfondsen Nijmegen) dat

het oude zwembad Nijmegen-Oost aan vervanging toe was. Het bad

was ruim vijfenzeventig jaar oud en gedateerd. Opdrachtgever

Jacobs benaderde de afdeling Bouw- en Techniek van Sportfondsen

Nederland om dit project uit te voeren. Als grootste exploitant en

dienstverlener in de vrijetijds- en sportbranche kan deze organisatie

immers prat gaan op de nodige vakkennis en expertise met betrek-

king tot het bouwen en runnen van zwembaden. Senior bouwkundig

adviseur John Zwaneveld werd aangesteld als projectmanager en

begon samen met NV Sportfondsen Nijmegen, haar adviseur Jaap

Geurts, de architect, het bouwbureau van de gemeente Nijmegen,

de installateur en de bouwer, aan wat een uniek concept zou

worden. “Uiteraard had de Gemeenteraad vooraf een wensenlijstje

opgesteld,“ lacht John, “en daarop stond ‘duurzaamheid’ met stip

voorop. Zelfs in die mate dat eerdere ontwerpen werden afgewezen,

wegens onvoldoende groen, duurzaam en zuinig. Zo moest het

zwembad nagenoeg energieneutraal zijn en mochten de exploita-

tiekosten niet toenemen (ondanks het feit dat het geplande nieuwe

bad veel meer kuub water zou bevatten dan het oude). Architect

Henk Merle ging de uitdaging graag aan en kwam met een ontwerp

dat stoelde op een goede klimaatscheiding door middel van isole-

rende schillen. (Volgens John doet het denken aan een doos in een

doos maar bij mij komt spontaan het beeld van de Russische

matroesjka op: het kleine houten popje waarin een popje zit waarin

weer een popje zit enz.) De onderverdeling in compartimenten
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zorgt dat de energiebehoefte in het complex zoveel mogelijk wordt

beperkt,” licht hij toe.

‘Alles is met elkaar verbonden’

‘What goes up, must come down’

Inmiddels zijn we aanbeland bij het technische hart van het Erica

Terpstra Sportfondsenbad, namelijk de warmtecentrale, bestaande

uit drie gasturbines (vergelijkbaar met vliegtuigmotoren) en drie

warmtepompen. Enthousiast gaat Jaap Geurts verder met het tech-

nische verhaal. “Bijzonder is met name dat alle energie nagenoeg

volledig wordt teruggewonnen. Wat er uitkomt, gaat er met andere

woorden ook weer in en vice versa. Met elektrische energie hebben

we gekozen voor een systeem dat veel stabieler is dan zonne- of

windenergie. Bij die laatste heb je toch vaak een bijkomend, onder-

steunend systeem nodig. Deze drie units voorzien het hele complex

van elektriciteit en warmte. Overal ligt vloerverwarming; zelfs de

baden worden ermee op temperatuur gehouden. Met 95% is het

rendement van de turbines ongekend hoog,” zegt Jaap vol trots. 

“Dat komt onder meer door het laag-temperatuurtraject. De rook-

gassen van de gasturbines verlaten met slechts 38 graden het ge-

bouw. Vrijgekomen condenswarmte wordt teruggevoerd naar de

bufferkelder, waar de condens in de spoelwater- of regenwaterbuf-

fer wordt opgevangen. Via het systeem van Reverse Osmose (in

lekentaal; het gebruik van een superfilter) wordt het water vervol-

gens gereinigd, waarna het opnieuw als zwemwater wordt gebruikt.

Op die manier hebben we per jaar slechts 4 tot 400m3 extra water

nodig om de bassins mee te vullen. Maar de toegevoegde waarde

komt toch vooral van het warmtewiel, dat warme lucht van boven

naar beneden transporteert. Via een uitgekiend ventilatiesysteem

wordt gezorgd voor het juiste klimaat in de juiste ruimte. Het is zelfs

mogelijk om ’s zomers de hal en de kleedruimtes te koelen en de

warmte naar de baden te leiden. Het is één groot cyclisch gebeuren,

een keten waarin alles met elkaar verbonden is. Als je er één enkel

element uitneemt, daalt het rendement meteen aanzienlijk.” 

Tevredenheid alom 

Op zeven september jl. was het dan zover; samen met de Nijmeegse

burgemeester Bruls onthulde Erica Terpstra haar portret, gemaakt

tijdens de tv-serie ‘Sterren op het doek’. Met deze handeling werd

het zwembad officieel in gebruik genomen. “De keuze voor Erica lag

voor de hand,” aldus John. “Zij is niet alleen een van onze grootste

zwemcoryfeeën maar heeft zich als Staatssecretaris van Sport en

als Voorzitter van het NOC-NSF ook actief ingezet voor topsport,

breedtesport en gehandicaptensport. Al die aspecten komen samen

in dit bad. 

Het is het eerste zwembad in ons land dat haar naam draagt en

Erica zei “erg vereerd te zijn dat zo’n prachtig zwembad in zo’n

mooie bosrijke omgeving haar naam draagt.” Maar niet alleen Erica

lijkt in haar sas te zijn met het nieuwe bad. “We zien een heleboel

nieuwe gezichten. Men heeft duidelijk de weg naar dit nieuwe

zwembad gevonden. Ons streefdoel is om jaarlijks zo’n 150.000 à

170.000 bezoekers aan te trekken en volgens mij zijn we goed

op weg om dat doel te bereiken,” glimlacht Jaap. 

“De reacties zijn unaniem lovend. Als je bovendien weet dat de

uitvoering van dit zwembad in een recordtijd werd gerealiseerd –

er lag amper anderhalf jaar tussen de eerste schop in de grond en

de oplevering – begrijp je waarom er alom tevredenheid is.” 

Projectgegevens
Project : Erica Terpstra Sportfondsenbad

Locatie : Nijmegen

Architect : Faulkner Brown Architects

Opdrachtgever : NV Sportfondsen Nijmegen 

Projectmanagement : Sportfondsen Nederland

Exploitatie : NV Sportfondsen Nijmegen 

De geschiedenis van Sportfondsen Nederland laat zich lezen als

een boeiend verhaal. In 1923 klaagde een Amsterdams student

over het ontbreken van een goed waterpolo-bad. Hij besloot zelf

de kosten te dragen van een nieuw te bouwen zwembad en ging

letterlijk van deur tot deur om fondsen te werven. In 1927 had hij

genoeg aandelen ‘verkocht’ en kon de bouw van het eerste Sport-

fondsenbad aanvangen. Het bad werd gehuisvest in het stookhuis

van de Oostergasfabriek en bestaat nog altijd als Sportfondsenbad

Amsterdam-Oost. Vandaag exploiteert Sportfondsen ruim drie-

honderd accommodaties in de sport-, recreatie- en welzijnssector

waarvan honderd zwembaden. Sinds 2013 wordt het Erica Terp-

stra Sportfondsenbad toegevoegd aan het verdienstelijke rijtje

van vernieuwingen, gerealiseerd door Sportfondsen Nederland.

‘Het heeft voor elke zwemmer wat wils’
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Een sportieve uitdaging!

”Olympia Building” Tilburg

“Olympia Building” is het sportcomplex van Tilburg

University. Tilburg University verzorgt onderwijs op

diverse wetenschapsgebieden en streeft er naar om

op al deze gebieden een prominente positie in te

nemen. 

Het sportcentrum stamt uit de jaren zestig en is ontworpen door

Jos. Bedaux. Destijds was het een sporthal met kantine, een aantal

sportruimten, bergingen en kleedkamers, bestemd voor een paar

honderd studenten. In de loop van de jaren is het sportcomplex

verder uitgebreid met o.a. fitnessruimten en maken nu circa 7.000

studenten gebruik van deze sportfaciliteiten. Het werd dus hoog tijd

om hier iets aan te doen. Tilburg University heeft er daarom voor

gekozen om de bestaande sporthal, sportruimten, fitnessruimten

en kleedkamers te renoveren. De rest van het gebouw voldoet niet

meer aan de huidige eisen en wordt vervangen. In de nieuwbouw

c.q. uitbreiding worden twee squashbanen, een spinningruimte,

een fitnessruimte, een danszaal, een sauna en horecaruimte gerea-

liseerd. Ook komt er een café met een open relatie naar het terras

en de tennisbanen. Bedaux De Brouwer architecten is ook nu weer

verantwoordelijk voor het ontwerp van deze uitbreiding. De sporthal

zal, na voltooiing van het project, voldoen aan de sporteisen van

NOC-NSF.

Sportsphere, waarin Heerkens van Bavel participeert, heeft dit pro-

ject verworven middels onderhandse aanbesteding en heeft daar-

mee een zeer uitdagend project gescoord. Uitdagend omdat het

project fasegewijs dient te worden gerealiseerd en delen van

het gebouw tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in bedrijf

blijven. Maar… Sportshpere gaat de uitdaging aan!

Peter Keijsers Architect AvB - Bedaux de Brouwer Architecten BV BNA
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Drieburcht,
een sportcomplex zonder weerga

Op 8 november jongstleden vond de oplevering

plaats en op 21 december kan het publiek voor het

eerst kennismaken met het nieuwe sportcomplex

aan het Tilburgse Wagnerplein. Alhoewel… voor het

eerst….? Op 9 december worden immers met mond-

jesmaat al bepaalde groepen gebruikers toegelaten.

Aan hen de eer om de installaties en service uit te

testen. Op basis van hun ervaringen en indrukken

worden desgewenst nog de laatste aanpassingen

doorgevoerd. Want zoveel is zeker: Drieburcht wordt

een sportief kunstwerk zonder weerga. Niet alleen

omdat het vier verdiepingen, telt wat ongekend is

voor een sportcomplex, maar vooral omdat het een

uiterst gemêleerde doelgroep op een laagdrempelige

manier het allerbeste op sportief vlak weet te bieden. 

Hart van de buurt

“Tien jaar geleden nam de Gemeente Tilburg het besluit om het hele

gebied rondom het Wagnerplein aan te pakken. In het oorspronke-

lijke plan was het toenmalige Drieburcht echter niet meegenomen.

Dat kon natuurlijk niet, want in een volledig gerenoveerde omgeving

met winkels, woningen, zorg- en recreatieve faciliteiten, zou een

veertig jaar oud zwembad echt voor een dissonant zorgen. Zo-

doende werd het sportcomplex alsnog als apart project toegevoegd

Toegevoegde waarde tot in het kleinste detail 
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‘Drieburcht zit al veertig jaar op de
juiste plek’

aan het ontwikkelingsplan. Het leuke is dat Drieburcht uiteindelijk

het eerste opgeleverde project aan het Wagnerplein is geworden,“

glimlacht Pieter Bax, teammanager Noord/Drieburcht Gemeente

Tilburg. “Het zwembad c.q. nieuwe complex overbrengen naar de

rand van de stad, was een optie die vrij snel werd afgevoerd,” aldus

Bart van Empel, projectmanager Vastgoedontwikkeling Gemeente

Tilburg. “Drieburcht zit immers al veertig jaar op de juiste plek.

Omgeven door winkels met veel aanloop en met voldoende parkeer-

gelegenheid voor de deur, fungeert het als het hart van de buurt.

Bovendien wordt het gezien als hét zwembad van Tilburg; wie aan

zwemsport denkt, denkt aan Drieburcht. Wat goed is, moet je niet

willen veranderen. Dus werd besloten om het pand volledig af te

breken en op exact dezelfde plek een nieuw complex te realiseren.

Omdat de gemeente de grond zo efficiënt mogelijk wil benutten

(in het kader van de totale renovatie van het gebied), werd gekozen

voor een multifunctioneel concept met gestapelde functies. Daar-

door beslaat het nieuwe sportcomplex slechts de helft van de

vroegere oppervlakte terwijl het veel meer functies dan voorheen

heeft. Waar het oude gebouw laag en breed was, gaat het nu

letterlijk de hoogte in. Alles grijpt in elkaar.”

‘Je zwemt niet in een etalage’

Bijzondere bezoekers

“Van meet af aan werden de verschillende groepen gebruikers bij

het proces betrokken en hun wensen c.q. eisen werden meegeno-

men in de uitwerking van de plannen. Zeker met een gemêleerde

doelgroep als de onze, is een gebruikersklankbord van essentieel

belang. Wat het zwemmen betreft bijvoorbeeld, hebben we in

Drieburcht niet alleen te maken met wedstrijd- en recreatieve

zwemmers maar ook met groepen gebruikers die om de een of

andere reden behoefte hebben aan een zekere privacy. Vaak gaat

het om mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking zoals

obesitas, een borstamputatie, reuma enz. Dat de bevolking steeds

verder vergrijst, was een ander gegeven om rekening mee te hou-

den. Al deze overwegingen hebben geresulteerd in de aanwezigheid

van een wedstrijdbad, een recreatiebad met glijbaan, stoomcabine

enz. én een open therapiebad. Met dit laatste lopen we echt voorop;

we zijn de eerste en tot nu toe enige in Nederland die daarin

voorzien. Het bad heeft een beweegbare bodem en een aangepaste

temperatuurregeling. Via blindering kunnen zwemmers worden

afgeschermd tegen ongewenste inkijk. Ze zwemmen met andere

woorden niet in de etalage.”

Zonsondergang en onderwaterlijnen

“De vele technische snufjes maken van het zwemmen in Drieburcht

een bijzondere ervaring,” meent Pieter. “Led-verlichting kleurt het

water en muziek klinkt uit de onderwaterinstallatie. Elke gebruikers-

groep kan bovendien zijn eigen instellingen kiezen. Die worden ver-

volgens voorgeprogrammeerd zodat de groep in kwestie bij elk

bezoek de gewenste sfeer op maat vindt. Bij ‘Ladies’ zwemmen kan

dat bijvoorbeeld de warme gloed van een zonsondergang zijn met

een stemmig muziekje op de achtergrond terwijl wedstrijdzwem-

mers wellicht meer baat hebben bij wit, zakelijk licht en opzwepende

dreunen. Het neusje van de zalm blijkt echter de onderwaterlijn te

zijn, begrijp ik van de heren Bax en Van Empel. Aan de hand van de

onderwaterlampjes kan de trainer de gewenste snelheid instellen.
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Meer (dan) bewegen

Naast De Finish heeft ook Sport BSO, geëxploiteerd door Kinder-

opvang BV, zijn stek op de tweede verdieping. Deze buitenschoolse 

opvang, gericht op sport, sluit perfect aan bij het beleid van de

gemeente om meer kinderen in beweging te krijgen. Een verdieping

hoger zit het fitnesscentrum, uitgebaat door Sportinstituut Ooms.

“Ooms is niet alleen het grootste sportinstituut van Tilburg, het

heeft in de loop der jaren ook al menig (wereld)kampioen aikido,

taekwondo, kickboksen én streetdance afgeleverd. 

‘Het is welzijn in de ruimste zin van
het woord’

Het serviceniveau sluit aan bij wat wij als gemeente voor ogen heb-

ben. Ooms is trendsettend, werkt op een verantwoorde manier, le-

vert full service met een persoonlijke benadering en heeft een grote

maatschappelijke binding met de jeugd. De begeleide lessen zorgen

ook opvoedkundig voor een sterk verhaal. We zijn dan ook erg blij

met de komst van dit Sportinstituut,” beaamt Pieter Bax. Op de bo-

venste verdieping ten slotte huist de sporthal. Daar kan men aan

diverse balsporten doen en op de tribune is plaats voor zo’n 350

Omdat de verlichting meegaat met de snelheid van de zwemmer,

kan deze laatste voortdurend checken of hij nog op schema zit. 

Anders gezegd, hij weet wanneer het tijd is voor een versnellinkje.

Via onderwatervensters kan de trainer bovendien de zwemtechniek

van zijn pupil beoordelen.”

De Finish 

Voor het horeca- en restaurantgedeelte moeten bezoekers zich naar

de tweede verdieping begeven. Met uitzicht op het wedstrijdbad

kreeg de ruimte de toepasselijke naam ‘De Finish’. “De Gemeente

Tilburg staat in voor de exploitatie van het zwembad en de sporthal,

maar een aantal dingen doen we bewust niet,” stelt Bart. “Com-

merciële zaken kunnen we beter overlaten aan de markt, want daar

zitten de kennis en ervaring die voor een toegevoegde waarde

kunnen zorgen. Het restaurant is overigens voor iedereen toegan-

kelijk. Men hoeft niet per se te sporten om hier een hapje te

komen eten. Voor de bewoners in de buurt is bijvoorbeeld een app

ontwikkeld waarmee ze kunnen aangeven wat ze willen eten. Een

half uurtje later staat hun maaltijd klaar en kunnen ze aan tafel

aanschuiven. Omdat we veel allochtone bezoekers hebben, zijn alle

gerechten bovendien halal.”
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toeschouwers. Met een avondbezetting van 100% en een dagbe-

zetting van 85% zit het nu al goed met de sporthal, lijkt het. “Meer

dan een sportcomplex is Drieburcht eigenlijk gericht op gezondheid

en wellness in de ruimste zin van het woord,” voegt Bart van Empel

hieraan toe. “Naast alle sportfaciliteiten kunnen bezoekers er dus

ook terecht bij een diëtiste, fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste

of podoloog. Deze zelfstandige aannemers werken als ‘shop in shop’

binnen Sportinstituut Ooms. Allemaal hebben ze zich trouwens con-

tractueel vastgelegd als leerbedrijf, want Drieburcht werkt nauw

samen met verschillende Tilburgse onderwijsinstellingen.”

Biometrische controle

Ook aan het veiligheidsaspect werd ruimschoots aandacht besteed.

“We maken gebruik van een biometrische toegangscontrole die ook

al toegepast wordt in andere Tilburgse zwembaden en de Ireen Wüst

IJsbaan. Concreet houdt het in dit dat bezoekers bij binnenkomst

een vinger op de vingerscan moeten leggen. Binnen de seconde

wordt nagegaan of de persoon in kwestie op de zwarte lijst staat.

Is dat het geval, dan gaat er een rood lampje aan. Het betekent dat

hem tijdelijk de toegang wordt ontzegd, niet alleen tot ons complex

maar ook in alle andere locaties van de gemeente. De bezoeker komt

er pas weer in na een gesprek in het bijzijn van zijn ouders,” legt

Bart uit. “Samen met een gedragsprotocol en huishoudelijk regle-

ment staat het garant voor de sociale veiligheid in Drieburcht.”

‘De architect bood de kunstenaar
een leeg doek’

Hybrid skin

Blikvanger van Drieburcht is echter onmiskenbaar de ‘hybrid skin’

van het gebouw. Zwarte, vloeiende strepen kronkelen zich langs

de gevel het complex binnen. Ze vertellen de voorbijganger dat

binnenin alles beweegt, dat de ruimtes vibreren van energie en

spieren aan het werk gezet worden. Samen met een team van

assistenten werkte Jean-Luc Moerman wekenlang onverdroten

aan dit kunstwerk. Het is trouwens voorlopig het laatste project

binnen KORT (het project van de Gemeente Tilburg dat geld vrij-

maakt voor Kunst in de Openbare Ruimte),” vertelt Bart. “Mooi is

dat de architect zijn gebouw durfde vrij te geven. Hij bood de

kunstenaar als het ware een leeg doek aan. Het resultaat van die

samenwerking is dat, zowel het gebouw zelf als de schildering

een kunstwerk zijn geworden,” concludeert Pieter Bax.



Een bibliotheek
Werken 
en ontmoeten
in het Grotiusgebouw

‘Het moet een gebouw worden dat de gebruikers lan-

ger aan zich bindt. Een gebouw waar men graag wil

verblijven.’ De Radboud Universiteit Nijmegen was

meer dan duidelijk wat betreft haar wensen voor het

nieuwe campusgebouw van de Rechtenfaculteit. Aan

de ontwerpcombinatie o.l.v. Benthem Crouwel Archi-

tekten de taak om die eisen in een ontwerp te verta-

len. Daarin slaagde zij met verve: Benthem Crouwel

kwam met een verrassend ontwerp dat past als een

handschoen, zowel nu als later.

Ontmoeting tussen boeken

“Met goede studieprojecten, goede docenten en goede faciliteiten

timmert de faculteit Rechtsgeleerdheid hard aan de weg. Het

nieuwe Grotiusgebouw onderstreept die aspiratie,” meent Joost Vos

(architect-partner Benthem Crouwel). “Onze opdracht luidde om

een gamma-generiek gebouw neer te zetten dat tegelijk fungeert

als een warme ontmoetingsplek. De bibliotheek mocht van ons het

hart van het gebouw worden, de plek waar men naartoe gezogen

wordt. Het is een feit dat rechtenstudenten, anders dan hun col-

lega-studenten, graag tussen de boeken zitten. Ze hebben ook meer

behoefte aan stille werkplekken. Rekening houdend met die be-

hoefte aan afzondering, wilde de opdrachtgever echter bovenal de

ontmoetingsfunctie van het gebouw benadrukken. De vraag was,

hoe de verschillende onderdelen in elkaar te passen, zodat een ge-

bouw ontstaat waar het prettig toeven is. Dit alles vraagt iets meer

van het gebouw en van de architect, maar gelukkig kan en moet

een architect altijd verrassen. Dus kwamen we met een ander ant-

woord dan de opdrachtgever verwachtte. Concreet houdt dit ant-

woord in dat het Grotiusgebouw modern met klassiek combineert

en intiem met ruimte verzoent. Het vele glas en nieuwe materialen

als kunststofcomposiet, maken de buitenkant strak en zakelijk. Bin-

nen voelt het gebouw warm en voornaam aan. De klassieke onder-

toon komt terug in tal van details. Het sanitaire blok bijvoorbeeld

wordt bekleed met groen marmer. Het doet chique aan maar bij

binnenkomst wordt meteen de juiste sfeer gecreëerd. Het gebouw

laat de studenten een glimp van hun toekomst zien,” glimlacht

Joost.

Nu en later 

Het Grotiusgebouw bestaat uit vijf lagen, maar men heeft de illusie

dat er slechts drie zijn. Onder de grond bevindt zich immers een laag

met stilteruimtes en bovenop ligt een verzonken penthouseverdie-

ping die enigszins aan het oog van voorbijgangers wordt onttrok-

ken. De horizontale lagen vormen een perfect contrast met de

verticale lijnen van de bomen in de omgeving. Bomen die overigens 
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om van te dromen 

‘Het doet chique aan’

ook alle ruimte krijgen. In het gebouw zelf zijn er 276 studieplekken,

36 loungeplekken, verschillende onderwijsruimtes, een restaurant,

buitenterras en een collegezaal die met een capaciteit van vijfhon-

derd mensen, de grootste van de Radboud Universiteit is. Parade-

paardje van het Grotiusgebouw is echter de 3700 meter aan

boekenplanken. “De drie lagen tellende bibliotheek is een belangrijk

onderdeel van het gebouw. Door de grote ramen bepalen de boeken

het uitzicht. We hebben bewust gekozen om een vide in het midden

te creëren, zodat men waar dan ook kan zien wie zich waar bevindt.

Dat sluit trouwens perfect aan bij de ontmoetingsfunctie die de op-

drachtgever vooropstelde”, zegt Joost. Bijzonder is dat het ontwerp

ook rekening houdt met een eventueel andere invulling van het ge-

bouw. “Het is belangrijk dat een gebouw een nieuw leven kan krij-

gen. Dus moet je ervoor waken dat bepaalde dingen niet al bij

voorbaat onmogelijk zijn. Je moet met het gebouw een ander pad

kunnen inslaan, mocht dat nodig zijn. Constructeur Strackee heeft

gekozen voor een constructie die dit mogelijk maakt. Met triple

glas en zonnecellen op het dak is het bovendien een energetisch

knap gebouw geworden dat 10 tot 12 procent van zijn eigen energie

opwekt.“

Total engineering team

De term ‘combinatie’ is al een paar keer gevallen. Het blijkt dat zowel

in de ontwerpfase als bij de realisatie van het gebouw een consor-

tium werd opgericht. De ontwerpcombinatie bestond uit Benthem

Crouwel Architekten, Bouwadviesbureau Strackee en Ingenieursbu-

reau Nelissen en werd ondersteund door Karres en Brands land-

schapsarchitecten, IGG Bouwkostenadvies en Van Kessel & Janssen

bouwconsultancy. De uitvoerende combinatie werkt onder de

naam Cedrie en omvat Heerkens van Bavel Bouw BV, Bouwbedrijf

Berghege BV en Kropman Installatietechniek BV. “In een eerste

briefing vroeg de opdrachtgever aan vijf verschillende partijen om

een ontwerp te maken. Het was interessant om te zien hoe dezelfde

uitleg kan inspireren tot vijf verschillende ontwerpen. In dit total

engineering team was Benthem Crouwel de stuwende kracht.

Met deze manier van werken wordt de integraliteit van werken meer

gewaarborgd. Dat de totale verantwoordelijkheid in deze fase bij

een ontwerpcombinatie ligt, is eerder ongewoon maar het krijgt

steeds meer navolging,” stelt Joost.

Het juiste antwoord

“Het is leuk werken met zoveel betrokken partijen. Het is immers de

gezamenlijke verantwoordelijkheid om een bepaalde integraliteit

goed te krijgen. Samen moet je tot die ene oplossing komen… Als

architect brengen we alles samen. Uiteraard vergt dit de nodige

coördinatie en communicatie. Je moet immers iedereen enthousiast

zien te krijgen voor het gebouw. Alle partijen moeten het als hun

eigen gebouw gaan beschouwen. Vergeet ook niet om de gebruikers

zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken. Vertel elkaar waarom

je iets doet. Ga niet uit van veronderstellingen. ‘Waarom?’ is de

vraag die je het hele proces door moet blijven stellen. Ik denk dat

de toegevoegde waarde van Benthem Crouwel erin bestaat het



Projectgegevens

Project : Grotiusgebouw

Locatie : Nijmegen

Ontwerpcombinatie : Benthem Crouwel | Strackee |

Nelissen

Aannemer : Cedrie (Consortium Compacte Campus)

Bouwbedrijf Berghege

Heerkens van Bavel

Kropman 

Opdrachtgever : Radboud Universiteit Nijmegen

Oplevering : Voorjaar 2014 

Ingebruikneming : Academiejaar 2014-2015

‘Ze willen iets goeds neerzetten’

juiste antwoord te vinden op de vraag achter de vraag en alle

eisen samen te brengen tot een geheel dat verrast. Daarbij geldt

wat ons betreft: hoe complexer, hoe liever. Wij zijn gefascineerd

door ingewikkelde problemen. Het geeft je de kans om de knoop

te ontwarren en je hersenen te laten kraken. Dat is een prettige

ervaring,“ glimlacht Joost Vos.

Goed ontwerp, goede uitvoering

“Maar een goed ontwerp moet ook nog goed uitgevoerd worden

en dat laatste is mede de verdienste van de bouwcombinatie met

onder meer Heerkens van Bavel. Ik merk dat ook zij iets goeds willen

neerzetten. Dat ze een goed product voor de klant willen realiseren.

Zeker in deze tijd is dat soms anders… De bouw staat onder enorme

(financiële) druk en dat kan wel eens ten koste van de kwaliteit

van het werk gaan. Met deze bouwcombinatie is dat niet shet geval.

Het is de eerste keer dat wij met Heerkens van Bavel werken, maar

het is wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar,” concludeert

architect Vos.
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Geduld is een schone zaak
Sint Janslyceum Den Bosch
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LEREN

11 September 2013 was een memorabele datum

voor de gemeente Den Bosch. Elf jaar nadat de eerste

ideeën waren geuit, ging op deze dag de lang gekoes-

terde wens eindelijk in vervulling en werd de offi-

ciële handeling verricht voor een uitbreiding van het

Sint-Janslyceum. Ook Heerkens van Bavel heeft even

geduld moeten oefenen, maar kon eindelijk aan de

slag, nadat alle bezwaren tegen de uitbreiding door

de rechter naar de prullenbak waren verwezen. 

Het huidige Sint-Janslyceum is gebouwd in de zestiger jaren volgens

de architectuurtheorie van Dom Hans van der Laan. Dom Hans van

der Laan was architect en Benedictijner monnik en was één van de

architecten van “De Bossche School”, een belangrijke stroming in

de Nederlandse architectuur. Een van de kenmerken van deze stro-

ming was de sobere vormgeving, die je zeker ook terugvindt

in het huidige Sint-Janslyceum. Om de uitbreiding te laten aanslui-

ten met de bestaande bouw, heeft de huidige architect, Rienks

Architecten uit Breda, het ontwerp van de uitbreiding enigszins

aangepast aan de bouwstijl van de “De Bossche School”, maar

uiteraard wel eigentijdser. Het heeft een gebogen vorm en is veel

opener door gebruik van veel glas.

De uitbreiding bestaat o.a. uit een semi verdiepte sporthal van

2500 m2 bruto vloer oppervlak, die ook voor gemeentelijke doelein-

den zal worden gebruikt. Het volume van de sporthal en leslokalen

moest aansluiten en in verhouding komen met het bestaande

schoolgebouw. Daarom is ervoor gekozen om de sporthal ca. 4.5

meter onder maaiveld aan te leggen. Boven de sporthal worden

achttien lokalen gerealiseerd, waarvan zestien klaslokalen. Boven-

dien zal worden voorzien in een ruimte voor buitenschoolse opvang.

De verbinding tussen het oorspronkelijke hoofdgebouw en de

nieuwe sporthal met leslokalen zal worden gecreëerd door een

glazen loopbrug van 15 meter lengte.

Daarnaast zal worden voorzien in een uitbreiding van de huidige

kantinecapaciteit. Op dit moment heeft de school twee kantines,

die veel te krap zijn voor de ruim tweeduizend leerlingen die op

deze school les krijgen. Er is daarom gekozen om de kantinevoor-

ziening uit te breiden in de binnentuin van dit monumentale pand.

De nieuwe kantine is, evenals de sporthal, voorzien van veel glas

in de gevel en heeft zelfs glazen stroken langs de randen in

het dakoppervlak. Om de uitstraling van de binnentuin enigszins

te handhaven is ervoor gekozen om het overige deel van het

dak als een ‘grasdak’ uit te voeren.



WONEN

van het blokjes schuiven
De kunst

Architectonische uitdaging

‘Midden in het dorp een woonzorgcentrum van

24.000 m2 neerzetten dat kleinschalig aanvoelt en

de buurt een meerwaarde geeft’. De opdracht was

helder, maar daarom niet minder uitdagend. ‘DAT

architecten’ kan echter een bepaalde mate van com-

plexiteit wel waarderen en dus bedacht De Archi-

tectenwerkgroep Tilburg een bijzonder concept dat

aan alle criteria beantwoordde. Door te spelen met

het aantal lagen - schuiven met blokjes, noemen ze

het zelf - ontstond een compact gebouw dat vrijheid

en leven uitstraalt. Het maakt van ‘De Regent’ een

klein dorp op zichzelf (inclusief kapper, grand café,

bibliotheek, huisartsenpost…)

Wonen met zorg

In Rijen staat het ultieme bewijs dat ouderenzorg niet per se hoeft

samen te gaan met het klassieke beeld van een verpleeghuis. Aan

de Regentenstraat in het Noord-Brabantse dorp pronkt immers een

modern en helder woonzorgcentrum. Het complex bevat negentig

volwaardige appartementen van 70 tot 85m2 naast zes groepswo-

ningen voor ouderen met permanente zorg. Op de begane grond

zijn ruimtes voorzien waar niet alleen de bewoners, maar ook de

wijk profijt van heeft. Toekomstige huurders zijn onder meer een

thuiswinkel, huisartsenpost, prikdienst, kinderopvang, fysiopraktijk

etc. “Het complex belichaamt de eigentijdse visie op ouderenhuis-

vesting en -zorg. Vroeger ging je op een bepaalde leeftijd naar het

bejaardenhuis, waar je kon genieten van zorgverlening. Of je die

zorg ook effectief nodig had, was maar de vraag. Waar woning en

zorg automatisch aan elkaar gekoppeld waren, zie je vandaag een

duidelijke splitsing tussen beide,” stelt Theo van Esch (DAT architec-

ten). “Ouderen anno nu willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven

wonen. Ze willen zelf bepalen óf en hoeveel zorg ze afnemen en bij

welke zorgverlener ze die zorg inkopen. Daarom zal het belang van

extramurale zorgverlening steeds meer toenemen.”
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Maat en schaal

“Onze opdracht was om een gebouw neer te zetten dat kadert in

die visie. De opdrachtgever wilde met andere woorden een complex

dat zo dicht mogelijk aansloot bij het reguliere wonen. Voor ons

was de uitdaging om een dergelijk grootschalig programma in te

passen in de omgeving zonder de sfeer van het dorp te kort te doen.

Een enorm gebouw neerzetten midden in het dorp, zou het dorp

immers kapotmaken. Architectonisch gezien was het dan ook een

opgave tussen schaal en maat, tussen dorp en stedelijkheid,“ vertelt

Gert-Jan de Rooij (DAT architecten). 24.000 m2 aan gebouw inte-

greren in een wijk, is niet niks. Hoe krijgen we al die stenen ook

groen? Hoe kan dit woonzorgcentrum bijdragen aan de reuring in

het dorp? Hoe kan het zorgen voor toegevoegde waarde? Niet alleen

voor de bewoners maar ook voor de buurt? Dit soort vragen zijn we

ons het hele proces door blijven stellen. Vooral de impact van het

gebouw op de omgeving was een belangrijk aandachtspunt, want

je zet toch iets ‘groot’ neer in de voortuin van een hoop mensen.”

‘Niets staat vooraf vast’

“Niets staat vooraf vast. Samen met anderen ontwikkel je een plan

en al ontwerpend kom je tot de kern van de opdracht,” beschrijft

Theo het proces. “Hoe kijkt de opdrachtgever naar de zorg-

verlening? Wat is de beoogde levensstijl van de bewoners?

Hoe halen we de wijk naar binnen? Door gesprekken met alle

betrokkenen groeit het ontwerp en wordt het steeds leuker.

Daarom is dit gebouw ook de verdienste van heel veel mensen.

We geloven niet in de autoritaire architect. Gebouwen die wij

ontwerpen, hebben nooit de pretentie de kers op de kaasblokjes

te zijn. Wat wij doen is zorgen dat de kaasblokjes goed geordend

zijn.” Met deze plastische omschrijving bedoelt Theo dat het

belang van de architect altijd ondergeschikt moet zijn aan

het algemeen belang. Luisteren naar elkaar, samen beslissingen

nemen en vertrouwen hebben in elkaar (en jezelf) zijn volgens

hem factoren die een project doen slagen of falen.”

Patio’s en dakterrassen

De gouden greep in het ontwerpproces van De Regent bleek

een geschuif met blokjes te zijn. “We zijn afgestapt van het idee

dat we overal vijf lagen moesten hebben en dus besloten we

hier en daar blokjes weg te halen. Daardoor ontstonden gaten

waardoor het daglicht naar binnen kan. De weggehaalde blokjes

hebben we daarna ergens anders opgezet,’ zegt Theo enthou-

‘Een enorm gebouw zou het dorp kapotmaken’
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siast. “Het resultaat van dit geschuif is dat de hoogste lagen op

het midden van de locatie komen te liggen terwijl het volume aan

de straatkant bewust lager is gehouden. Dankzij deze ingreep is

het nergens een grootschalig gebouw geworden. Bovendien gaf

het ‘ophopen’ ons de gelegenheid om groene daktuintjes te maken,”

glimlacht Gert-Jan. “Elke patio krijgt daarbij een eigen uitstraling.

Zo komt er een Frans pleintje met lantaarnpalen en een jeu-de-

boules-baan. Andere patio’s doen dan weer denken aan een luxe

terras van een penthouse. Ook de banken verschillen van terras tot

terras. Ze zien er telkens net iets anders uit.“

‘Het is de verdienste van heel veel
mensen’

Minder eenzaam

De vele dwarsverbindingen, stimuleren het onderlinge contact

en benadrukken de sterk collectieve vorm van wonen. “Dit type ge-

bouw zorgt dat mensen minder eenzaam zijn; wie hier eenzaam is,

kiest daar zelf voor,” aldus Theo. “Er zijn diverse plekken waar men

elkaar kan ontmoeten. In het grand café bijvoorbeeld kan men

samen koffie drinken of gezellig samenzitten, terwijl de patio’s zich

uitstekend lenen voor een spelletje buiten-schaak of petanque.

Zelfs de gangen in het gebouw vormen een extra ontmoetings-

plaats. Elk appartement heeft namelijk schuifdeuren. Door die

open te zetten, krijgt de woonkamer er een dimensie bij.” (Tijdens

de rondleiding zien we inderdaad appartementen waar bewoners

de gang hebben opgefleurd met bloembakken en een tafeltje.)

“Het patioconcept bevordert tegelijk de verbinding tussen De Regent

en de wijk,” voegt Gert-Jan eraan toe. “Buurtbewoners moeten het

gevoel hebben dat dit complex er ook voor hen is gekomen. Ze moe-

ten het bijna vanzelfsprekend vinden om hier een hapje te komen

eten of van de zon te genieten op een van de terrassen. Kinderop-

vang is een andere manier om de samenleving dichterbij te brengen.

Tot slot is er ook gedacht aan de fauna en flora. In de muren zijn

namelijk nestkastjes gemetseld. Kortom, in dit woonzorgcentrum

mag gewoon gelééfd wordt; men hoeft zich nergens voor in te hou-

den. En wie toch graag even alleen wil zijn of behoefte heeft aan

stilte, kan terecht in het stiltecentrum,” besluit Gert-Jan.

Projectgegevens

Project : De Regent

Locatie : Rijen

Architect : DAT architecten

Aannemer : Heerkens van Bavel / 
Alphons Coolen

Opdrachtgever : Woningstichting Leystromen

Oplevering : Juni 2013
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Woonprojecten
1 Groenstraat - Grotestraat - Waalwijk

2 “Aan de Waterkant” - hoek Piushaven - Wilhelminakanaal Tilburg

3 “Aan de Waterkant” - hoek Piushaven - Wilhelminakanaal Tilburg

4 Groenstraat - Grotestraat - Waalwijk

5 “Haverkist” - Brabantlaan - Oosterhout
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Dit jaar is het exact honderd jaar geleden dat Wonen-

Breburg in Tilburg startte met sociale huisvesting.

Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar degenen

die zich niet zo snel op eigen kracht weten te redden:

mensen met een laag inkomen, dak- en thuislozen,

mensen met een maatschappelijke, fysieke of ver-

standelijke beperking. Regelmatig en doelbewust be-

kijkt de woningcorporatie of huurwoningen al dan

niet aan een groot onderhoud toe zijn. Dit jaar was

dat inderdaad het geval in de Mahlerstraat. Daar

werden 46 eengezinswoningen volledig gerenoveerd.

Bovendien in bewoonde toestand!

Meedenkende aannemer

“Het ging om woningen die dateren van eind jaren zestig. Norma-

liter manifesteert de nood aan een groot onderhoud zich inderdaad

na dertig à veertig jaar. We bekijken elke woning met een kritische

blik. Is ze nog verhuurbaar? Heeft men er nog belangstelling voor?

Wat is de energetische staat van de woning? Hoe zit het met het

technisch onderhoud? Het antwoord op dit soort vragen bepaalt

de urgentie van het onderhoud,” legt Rob van der Hout uit. Rob is 

Complete metamorfose

Verbouwen onder toeziend oog van de bewoner

‘Zij kwamen met kostenbesparende
alternatieven’

projectleider Groot Onderhoud bij WonenBreburg (in Tilburg) en

hield samen met projectmanager Eddie van Hest de vinger aan de

pols tijdens de renovatie in de Mahlerstraat. “Bij de aanbesteding

hebben we een aantal aannemers geselecteerd die wat ons betreft,

voor dit renovatieproject in aanmerking kwamen. Alphons Coolen

was een van de geselecteerde aannemers. We hebben immers al

eerder van hun diensten gebruik gemaakt en weten dat ze altijd

kwaliteit en service leveren, dat ze afspraken nakomen en zich

flexibel kunnen opstellen. Dat laatste was trouwens meteen aan

de orde tijdens de aanbestedingsfase, want hoewel zij met de

laagste prijs kwamen, zaten ze met hun prijs nog steeds boven

ons budget. Dus zijn we om de tafel gaan zitten en hebben we

samen gekeken hoe het anders kon, zonder uiteraard concessies

te doen aan de kwaliteit. 

Het moet gezegd dat Alphons Coolen zich hierbij zeer meedenkend

heeft opgesteld. Zij kwamen met goede alternatieven - zoals alter-

natieve dakplaten die breder waren en daardoor sneller gelegd kon

worden – die kostenbesparend werkten.“
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in de Mahlerstraat

‘Alle woningen waren op tijd klaar’

Kamperen in huis

Elk van de 46 woningen in de Mahlerstraat kreeg een nieuw dak

inclusief isolatie, nieuwe golfplaten op bergingen, nieuwe gevel-

kozijnen, een nieuwe keuken, badkamer en toilet, nieuwe plafonds

in de hal en het toilet enz. Dat een dergelijke renovatie de no-

dige impact op de bewoners heeft, hoeft geen betoog. “Zelfs met

chemische toiletten en een douchewoning, waar men zich in alle

rust kon terugtrekken (om te douchen of om even de werkzaam-

heden te ontvluchten), valt het niet te vermijden dat de bewoners

een tijdje in de rotzooi zitten,” geeft Eddie toe. “Het is kamperen in

de woning, met alle bijbehorende ongemakken, wat toch een zekere

coulance van de bewoners vraagt. Zij worden immers verondersteld

hun woning gedurende een paar weken vrij te geven, zodat iedereen

zijn werk kan doen. Daarom is het ook zo belangrijk dat het werk

gedaan wordt door vakmannen die ervaring hebben met bewoonde

renovatie. Vakmannen die weten dat ze niet met vieze schoenen

door de woonkamer moeten banjeren en dat ze alles netjes moeten

achterlaten aan het eind van de dag. Op onze beurt moeten wij

ervoor zorgen dat de periode van overlast zo kort mogelijke is.

Dat is overigens de reden waarom we contractueel hadden vast-

gelegd dat elke woning in maximaal drie weken klaar moest zijn.

De aannemer is zijn belofte inderdaad nagekomen. Elke woning

werd binnen deze tijd opgeleverd.”  

Duidelijke communicatie

‘Duidelijke communicatie met alle betrokkenen heeft een belangrijke

rol gespeeld tijdens het verloop van de werkzaamheden,” gaat

Eddie verder. De corporatie heeft duidelijke communicatie hoog op

de agenda staan. “We hebben er dan ook alles aan gedaan om de

bewoners voor en tijdens het project te informeren over wat hen te

wachten stond. Tijdens het voortraject hebben we bijvoorbeeld

een leegstaande woning volledig opgeknapt om de bewoners een

idee te geven van de geplande renovatie. Na de kijkdagen zijn we

bij alle bewoners langsgegaan voor wat wijzelf ‘de warme opname’

noemen. Tijdens die bezichtiging ter plekke konden de bewoners

aangeven welke van de gepresenteerde tegels, deurfrontjes etc.

hun voorkeur wegdroegen. Eenmaal de renovatie gestart, zorgde

Pascal Wijten (Uitvoerder Alphons Coolen Bouwservice) dat hij

te allen tijde aanspreekbaar was voor alle betrokkenen. Huurders

mochten hem altijd benaderen met hun vragen of problemen.

Tijdens de warme opnames is Pascal meegegaan om de bewoners

alvast te leren kennen.

‘Men koos bewust voor twee 
bouwstromen’

Rapportcijfer

Zowel Rob als Eddie zijn zeer te spreken over de manier waarop

Alphons Coolen het project leidde. “Er werd bewust gekozen voor

twee bouwstromen. Concreet betekende dit dat de binnen- en

buitenrenovatie niet synchroon liepen, maar als treinwagonnetjes

in elkaar haakten. Eerst werd het dak aangepakt en pas als dat weer

was gedicht, werd begonnen aan de binnenrenovatie. Op die manier

hadden de bewoners voldoende tijd om hun spullen van boven naar

beneden te verhuizen en vice versa. Hoewel de aannemer een

strakke planning aanhield, was er toch voldoende ruimte voor

aanpassingen als het weer daarom vroeg. Het liep als een geoliede

ketting. Fijn voor ons, maar zeker ook voor onze huurders. Huurders

waar we ons betrokken bij voelen, “ beaamt Rob. 

“Bepaalde disciplines zoals het verwijderen van asbest, het sloop-

werk, het loodgieters- en elektriciteitswerk, werden door de aan-

nemer uitbesteed aan specialisten ter zake; het tegel- en stucwerk

werd echter door Alphons Coolen uitgevoerd. Ook het dakwerk werd

door de eigen medewerkers gedaan, wat op zichzelf wel bijzonder

is; het gebeurt immers niet zo vaak meer dat een aannemer die ex-

pertise in huis heeft.” Wordt het geleverde werk op de een of

andere manier geëvalueerd, luidt onze vraag. “Er is een tussentijdse

evaluatie die toelaat om waar nodig, bij te sturen. Daarnaast wordt

de aannemer op het einde van het project beoordeeld op diverse

punten. Kwaliteit, de financiële afwikkeling, de organisatie en

communicatie omtrent het project en natuurlijk tevredenheid be-

woners, wegen daarbij het zwaarste door. Alphons Coolen behaalde

met het werk aan de Mahlerstraat een hoge score,” besluit Rob.
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Bodehof/ Tuinstraat Tilburg Renovatie badkamers en toiletten

Mahlerstraat Tilburg Renovatie 46 woningen

Karpatenlaan/ Kaukasuslaan Tilburg Entree aanpassen

Reitse Hoevenstraat Tilburg Badkamers en toiletten

Dolomietenlaan (flat) Tilburg Vervangen privacy schermen

Pastoor van Beurdenstraat Tilburg Badkamer en toiletrenovatie

Uitgevoerde renovatiewerkzaamheden
voor WonenBreburg in 2012-2013

Zonnehof,
het nieuwe “Huis van de Reit”!

De herbouw van het verouderde Zonnehof nadert zijn

einde. Bouwcombinatie Remmers / Coolen v.o.f. ver-

wacht dat de oplevering nog voor de jaarwisseling

zal plaatsvinden. Dan wordt dit totaalconcept van

wonen, zorg, diensten en activiteiten, naar een ont-

werp van IAA Architecten, met open armen in de wijk

ontvangen. De nieuwbouw ademt een persoonlijke

en warme sfeer uit en geeft de bewoners een veilig

en vertrouwd gevoel. Zonnehof is op de eerste plaats

een woon- en servicecentrum voor senioren, een open

gebouw waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten,

maar waar ze ook kunnen genieten b.v. tijdens een

bezoek aan de kapper, de masseur, of de beauty-

salon. Er is ook een ontmoetingscentrum met een

leestafel, internet en biljart. Het centrum biedt zelfs

diensten aan zoals een klussen- en boodschappenser-

vice, dierenverzorging of huishoudelijke hulp, oppas

of ondersteuning bij administratie.

Woongenot is ook erg belangrijk. Daarom hebben de ruime appar-

tementen een eigen balkon. Er komen zelfs binnentuinen en terras-

sen en je kunt parkeren voor de deur! Zorg op maat staat echter

voorop. Een prima oude dag, afgestemd op ieders wens om

het leven prettig te maken. Dit komt o.a. tot uiting in de realisatie

van een 35-tal appartementen voor senioren met een zorg- en/of

begeleidingsvraag en de nieuwbouw van vijf groepswoningen voor 

in totaal 34 dementerende ouderen. 

In Zonnehof wordt tevens een kinderdagverblijf gevestigd, voor

professionele opvang van kinderen van 0 – 4 jaar. Naast algemene

ruimten en slaapruimten komt er ook een atelier, een snoezelruimte

en een groot buitenterrein. De praktijk voor fysiotherapie en manu-

ele therapie is toegankelijk voor zowel bewoners, als omwonenden.

Zonnehof wordt een belangrijke ontmoetingsplek voor de wijk, voor

jong en oud. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, van film-

avonden tot lezingen, workshops en zelfs bewegings-programma’s.

Ook buurtverenigingen kunnen er straks terecht. 

Zonnehof blijft Zonnehof, de naam verandert niet. Maar door zijn

belangrijke functie binnen de wijk; een huis waar zoveel leven is,

activiteit, bedrijvigheid en beweging voor bewoners en buren uit de

Reit, kun je het met recht ook “Huis van de Reit” noemen!
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Over winkels en het winkelen

De grote foto in sepia dateert van kort voor de

Tweede Wereldoorlog en toont een wat onwennig en

verlegen kijkend jongetje. Hij draagt een korte broek

met bretellen, heeft een hoedje op en luistert naar

de naam ‘Kurt Wallrath’. Tegelijk getuigt zijn blik al

van een bepaalde vastberadenheid. Jaren later is

deze kleuter van toen een succesvol zakenman ge-

worden, die onder meer een vastgoedbedrijf begint.

Anno 2013 runt kleindochter Lorraine Kelder Walco

B.V. “Elke dag werk ik onder het toeziend oog van

opa”, zegt ze lachend. 

Walco

Walco B.V. is gespecialiseerd in commercieel vastgoed. Het bedrijf

beheert, herontwikkelt en investeert in winkelpanden, al dan niet in

combinatie met appartementen of kantoorruimtes. Lorraines moe-

der erfde het bedrijf toen ze vijftig werd en tien jaar lang bouwde

ze Walco B.V. verder uit. Ze is nog steeds eigenaar en commissaris

van het familiebedrijf, maar de dagelijkse gang van zaken heeft ze

inmiddels aan haar dochter toevertrouwd. De meeste van de panden

liggen in het Midden en Zuiden van Nederland, maar dat is eerder

toeval dan een bewuste keuze, meent Lorraine Kelder. “Opa is in

Eindhoven begonnen met winkelpanden en richtte zich in eerste in-
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Alles staat of valt
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stantie vooral op Brabant en Limburg. We gaan bij voorkeur op zoek

in steden met een bepaalde uitstraling. Persoonlijk hou ik vooral

van ‘oude’ steden als Breda, Utrecht, Den Bosch, Maastricht... Het

soort steden dat uitnodigt om er een dagje te vertoeven en in schril

contrast staat met de ‘werksteden’ waar men na kantooruren maar

weinig te zoeken heeft.” 

A-locaties 

Trekt de leegstand van winkelruimtes niet een zware wissel op

de vastgoedbedrijven, willen we van Lorraine weten? Betekent

de explosieve groei van online shopping de genadeslag voor de

detailhandel? Zal virtueel winkelen leiden tot lege winkelpanden,

zoals het ‘Nieuwe Werken’ leidde tot meer leegstaande kantoren?

“Op B- en C-locaties staan inderdaad steeds meer panden leeg,”

antwoordt Lorraine. “Gelukkig hebben wij vooral panden op A-

locaties en die zijn nog allemaal gevuld. Op echte goede plekken is

er namelijk weinig tot geen leegstand. Wat iets tot een A-locatie

maakt? (Ze denkt even na.) Als je vroeger in de driehoek ‘de Bijen-

korf- V&D- Hema’ zat, zat je gegarandeerd goed. Dat is nog altijd

zo, maar een A-locatie vandaag is volgens mij elke locatie waar veel

passanten komen. Daarnaast denk ik dat we steeds meer in de rich-

ting van een ander soort binnenstad evolueren: de stadskern moet

een leisure spot worden. Een plek waar consumenten allerlei vormen

van ontspanning vinden. Waar ze zowel kunnen eten, als een filmpje

kijken, als winkelen. Want al beïnvloedt het virtuele winkelen steeds

meer het gedrag van de consument, feit is dat er altijd behoefte

zal zijn aan fysieke winkels. De consument wil immers dingen

kunnen zien, voelen, ruiken… en dat is een beleving die het virtuele

shoppen hem niet biedt. Slimme winkeliers combineren dus hun

‘clicks’ en ‘bricks’ en zorgen ervoor dat hun virtuele en fysieke

verkoopkanalen elkaar aanvullen. Op die manier wordt het winkelen

weer spannend voor de consument.”

Doordachte visie

Ook over de rol van de gemeenten heeft Lorraine een duidelijke me-

ning. “Er lijkt een zekere versoepeling in de gemeentelijke regelge-

ving te komen, wat alleen maar een positieve evolutie kan worden

genoemd. Te vaak is het gemeentelijke beleid immers een remmende

factor gebleken als het gaat om de ontwikkeling en bestemming

van commercieel vastgoed. Te vaak ontbreekt het aan een door-

dachte visie op dat vlak. Men besluit bijvoorbeeld om een nieuw

winkelcentrum in een stad neer te zetten, zonder vooraf te onder-

zoeken of er daadwerkelijk nood is aan een dergelijk centrum.

Met als gevolg dat het soms nauwelijks gevuld raakt. Of men kiest

voor winkels met woningen erboven, omdat men met inkomsten

van de winkels de bouw van de woningen kan financieren. Niet dat

ik tegen het wonen boven winkels ben… Integendeel, laat daarover

geen misverstand bestaan…. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de

stad er beter van wordt als er meer boven winkels wordt gewoond.

Liever zie ik de stad compacter worden, met meer groen aan de

rand, dan dat ze grenzeloos volgebouwd wordt zoals de afgelopen

decennia het geval was. Walco B.V. heeft zelf ook winkels met

bovenwoningen, maar ze hebben allemaal een aparte uitgang aan

de achterkant. Dat laatste is denk ik essentieel als je het wonen

boven winkels wilt stimuleren.” 

Wekelijks onderhoud

Tot slot de vraag naar de link tussen Walco B.V. en Heerkens van

Bavel? “Toen opa het bedrijf aan mijn moeder overliet, had hij

weliswaar een mooie vastgoedportefeuille opgebouwd maar de pan-

den konden wel wat onderhoud gebruiken,” glimlacht zijn klein-

dochter. “Het eerste pand dat onder handen werd genomen, lag aan

de Heuvelstraat in Tilburg en als je een vrij grote aannemer in die

regio zoekt, kom je toch al gauw uit bij Heerkens van Bavel. Na de

Heuvelstraat volgden alle andere locaties. Ik pluk met andere woor-

den de vruchten van de goede zorg die mijn ouders aan de panden

hebben besteed. Sindsdien vertrouwen we alle onderhoud en kleine

herstellingen toe aan Heerkens van Bavel. Onze vaste contactper-

soon, Ad van Dongen behartigt onze belangen op technisch gebied

en wordt daardoor in de gelegenheid gesteld om ons commercieel

vastgoed in goede staat te houden en als er iets moet gebeuren,

schakelt hij, als ik me niet vergis, de afdeling Bouwservice* in.”

(* Meer over de werkzaamheden en taken van deze afdeling vindt

u elders in deze uitgave.)

met een goede locatie
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“Wonen boven winkels”
De binnenstad is beeldbepalend voor Tilburg. Een le-

vendige binnenstad met panden die goed zijn onder-

houden en waar het winkelend publiek naar om-

(hoog) kijkt. Bovendien zijn er nog altijd mensen

(vooral jonge mensen) op zoek naar geschikte woon-

ruimte in de binnenstad. Nu is het zo dat veel etages

boven winkels leeg staan, of worden gebruikt als

opslagruimte of iets dergelijks. Vaak wordt naar

deze ruimten niet of nauwelijks omgekeken en is

er vaak sprakevan achterstallig onderhoud.

Hier wilde de gemeente iets aan doen en is samen met de eigenaren

van de panden en ondernemers om de tafel gaan zitten. Hieruit is

een initiatief geboren; “wonen boven winkels”. 

Walco, die jullie elders in dit blad ook tegenkomen, beheert, heront-

wikkelt en investeert al jaren in winkelpanden, o.a. in Tilburg. Walco

heeft het initiatief “wonen boven winkels” van harte omarmd en

inmiddels heeft dit succes opgeleverd. 

Recent is het eerste gerealiseerde project in het kader van “Wonen

boven winkels” geopend, vier appartementen aan Stadhuisplein 350

te Tilburg, met het hoogst mogelijke energielabel, naar een ontwerp

van Jeroen Weijers van Van Oers Weijers architecten, gerealiseerd

in opdracht van vastgoedonderneming Walco B.V., door Heerkens

van Bavel Bouw.
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MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Op de dag van vandaag, worden we steeds meer ge-

confronteerd met eisen welke gesteld worden aan

duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord onder-

nemen, is een manier om goede intenties met betrek-

king tot maatschappelijke betrokkenheid te combi-

neren met de manier waarop het management (in

de keten) beslissingen neemt. 

Eén van de doelstellingen binnen de Heerkens van Bavel Groep is

om maatschappelijk verantwoord ketenbeheer te implementeren.

Dit om samen met haar zakenpartners (meer)waarde te creëren op

het gebied van innovatie, kostenreductie, onderscheidend vermogen

en samenwerking met partijen in de keten. 

Concentreren onze ketenpartners of wij ons uitsluitend op de eigen

activiteiten in de keten, kan dit een nadelige invloed hebben op

de sociale, maatschappelijke en milieu-impact elders in de keten.

Expliciete aandacht voor duurzaamheid door alle partijen in de

keten, biedt kansen voor innovatieve oplossingen en een betere

samenwerking. Verantwoord ketenbeheer betekent dan ook:

rekening houden met sociale, maatschappelijke en milieuaspecten,

naast aspecten als prijs en kwaliteit.

De jury over Scheepvaart en Transport College, winnaar van de

Innovatieprijs 2013

Het Scheepvaart en Transport College van de STC-Group straalt

ambitie uit en voldoet aan alle criteria van de Scholenbouwprijs

2013: een heldere opdrachtgever met een heldere ambitie en een

duidelijk programma van eisen. De opgave is uitgewerkt in een

stoer en markant gebouw aan de Waalhaven in Rotterdam-Zuid

dat de sfeer van de haven, de scheepvaart en de logistiek ademt.

Het kijkt uit op de Rotterdamse haven met zijn internationale

functie en scheepvaartverkeer en het leidt op voor stevige beroepen

in de branche van Transport en Logistiek. Het klopt technisch en

in de uitstraling en inrichting allemaal. Een echte Rotterdamse

school, niet praten maar poetsen.

Scholenbouwprijs 2013
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Avia Tilburg

INDUSTRIE

Medio mei van dit jaar heeft Heerkens van Bavel Bouw de

opdracht verworven voor de sloop, nieuwbouw en uitbreiding

van de wasstraten en wasboxen voor het Avia tankstation

aan de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg te

Tilburg. Na een kort voorbereidingsproces zijn op 4 en 5 juni

2013 de heipalen, onder toeziend oog van het voltallig

personeel van opdrachtgever Vollenhoven Olie B.V., in de

grond geslagen en kon een uitdagend bouwproces beginnen.

Uitdagend vanwege de zeer korte bouwtijd en complexiteit

van het project in verband met alle technische voorzieningen

die benodigd zijn voor de diverse (was-)installaties. Het pro-

ject bestond uit het volledig slopen van de bestaande was-

straten en wasboxen. Hierbij moest in acht worden genomen,

dat een gedeelte van het bouwterrein in gebruik bleef als

tijdelijke wasvoorziening voor de klanten. Op dezelfde plaats

als de bestaande bouw is vervolgens de nieuwbouw en

uitbreiding gerealiseerd. In totaal bestaat het terrein nu

uit een 3-tal volautomatische wasstraten met hierbij 6

uitgebreide wasboxen, waar de klanten de mogelijkheid heb-

ben zelf de auto te wassen. Lopende het project is de samen-

werking met de opdrachtgever van dien aard gebleken dat

deze besloot ook de verbouwing van het shop-gedeelte direct

aan Heerkens van Bavel Bouw te gunnen. Voor deze verbou-

wing waren twee weken uitgetrokken, waarin de complete

shop, van installaties en vloerafwerkingen tot het volledige

interieur, is vernieuwd.

Na een kort, maar voor beide partijen zeer prettig verlopen,

proces is het project medio augustus opgeleverd. Tijdens

de feestelijke opening werd door Wethouder Erik de Ridder

benadrukt dat het bijzonder is dat twee Tilburgse familie-

bedrijven in deze zware economische tijden elkaar hebben

gevonden om een succesvol project te realiseren.

VION Food Group
Vion Food Group is een internationaal opererend foodbedrijf

dat actief is op het gebied van hoogwaardige voedings-

middelen en ingrediënten voor mens en dier. Daarbij staan

kwaliteit, gezondheid, duurzaamheid, respect voor dieren-

welzijn en een goede prijs/kwaliteit verhouding voorop.

VION stelt het motto “Passion for Better Food” centraal in

zijn handelen. Gezien de groeiende marktvraag was het

noodzakelijk de vestiging in Tilburg uit te breiden. Heerkens

van Bavel heeft de uitbreiding van de expeditieruimte met

drie docks en een vacuüm koelcel gerealiseerd.
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