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BIJ DE LES BLIJVEN!

De wereld verandert, het klimaat verandert, zelfs de mensen veran-

deren. De bouw kan dus niet achterblijven en verandert eveneens

met rasse schreden. Platte aanbestedingen, waarbij alleen de prijs

telt, zijn uitzondering geworden.

Opdrachtgevers verwachten van de aannemer dat deze haar

gehele expertise ten behoeve van het project ter beschikking

stelt en betrekt haar reeds in een vroegtijdig stadium bij het plan.

Planvoorbereiding is een essentieel deel geworden van de bedrijfs-

voering, naast de werkelijke realisatie. Verschillende projecten welke

zijn opgenomen in deze uitgave zijn tot stand gekomen middels

contractvormen, zoals Design & Build of Engineering & Construct. 

Daarnaast is effectief gebruik van materialen gewenst om de certi-

ficaten voor BREEAM veilig te stellen. Huidige functies veranderen;

acquisitie wordt tendermanagement, voorbereiding wordt planont-

wikkeling, een planner wordt een Lean deskundige, tekenaars

worden BIM modelleurs en opzichters worden BREEAM expert of

auditors.

Uiteindelijk leiden al deze veranderingen naar een acceptabelere

bouwprijs, gerealiseerd in een kortere bouwtijd, met behoud van de

gewenste kwaliteit.

Wij wensen u veel leesplezier.

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord
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Uit het onderzoek “Het geheim van de uitblinkers,

succesfactoren in de Nederlandse bouwsector” komt

naar voren dat de outperformers in de bouwbranche

in hun bedrijfsvoering significant meer aandacht

besteden aan klantgerichtheid, personeelsmanage-

ment, procesbeheersing, strategie en innovatie.

.

Deze conclusie is familiebedrijven zoals Heerkens van Bavel op het

lijf geschreven! Uit dit onderzoek komt ook  naar voren dat niet

de sterkste, noch de slimste, noch de snelste, de outperformers

zijn, maar de bedrijven die zich het beste kunnen aanpassen aan de

veranderende omstandigheden, aan de nieuwe werkelijkheid!

Dit vermogen zit in de genen van familiebedrijven in de bouw.

Het sluit dan ook naadloos aan op onze klantwaarden, maar is zeker

ook van toepassing op onze medewerker waarden. 

We zijn een jaar verder in het transitieproces, waarbij wij als bedrijf

onze visie ten aanzien van klant en medewerker waarden omzetten

in realisatie. Zoals in het voorwoord staat omschreven, moeten we

hierbij bij de les blijven! Tot op heden lukt het ons, om onze visie

om te zetten naar werkwijze en gedrag,  getuige de nieuwe projec-

ten. Wij hebben ons aangepast aan de nieuwe werkelijkheid, waarbij

BIM, LEAN en BREEAM onderdeel zijn van onze dagelijkse praktijk. 

Ook de prijzen hebben zich aangepast aan de nieuwe werkelijkheid,

wat niet perse betekent dat de winstgevendheid van bouwbedrijven

weer toeneemt. De focus heeft namelijk jaren gelegen op krimp en

zeker niet op groei, waarbij de productie en toelevering zich hebben

aangepast aan de krimpende markt. Het risico ligt dus op de loer

dat prijzen snel zullen stijgen. De kans voor bouwbedrijven ligt in

de uitdaging om nu eindelijk werk te gaan maken van keteninte-

gratie en co-makership! 

Het traditionele inkooptraject, waarbij na gunning nog met tal van

partijen onderhandeld dient te worden, wordt snel verleden tijd.

Peter Kamermans

Vernieuwing
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Als negentienjarige begon Monique Steenhorst als assistent-uit-

voerder. “Na het afronden van de middelbare school koos ik als één

van de weinige meisjes voor de MTS. Van jongs af aan wist ik al dat

ik de bouw in wilde, het liefst was ik dan ook gelijk gaan werken.

Eenmaal van school begon mijn loopbaan als uitvoerder. Al in de

eerste week viel mijn leidinggevende uit, ik heb me toen echt moe-

ten bewijzen. Wat ik zo leuk vind aan mijn werk is het buiten zijn.

Een kantoorfunctie lijkt me vreselijk, daar ben ik veel te praktisch

voor ingesteld. Natuurlijk, je maakt lange dagen in weer en wind en

ja, het merendeel van de sector bestaat uit mannen. Ik vind dat niet

erg, ik ben niet van het soebatten en tegen mannen kun je tenminste

iets zeggen zonder dat ze een week boos zijn.” Architect Monique

Groenen bewandelde een ander pad. “Mijn vader stond niet bepaald

te springen toen ik aangaf naar de kunstacademie te willen, maar

ik was zeker van mijn zaak. Aan het Sint Joost in Breda volgde ik de

richting Architectonische Vormgeving en Interieur. Mijn interesse

voor architectuur werd verder ontwikkeld tijdens een stage bij een

architectenbureau en ik besloot mijn studie te vervolgen aan de

Academie voor Bouwkunst in Tilburg. Het mooie van mijn vak is dat

je van begin tot eind betrokken bent bij de creatie van een product

waarin mensen zich herkennen. Het groeit van papier naar praktijk,

dat proces boeit me iedere keer weer.”

Je bent een alfa of een bèta. Op school was Iris Sijssens duidelijk

een bèta-meisje. “Ik heb nooit iets gehad met taal en ging heel be-

wust de technische kant op. Na een jaar aan de Technische Univer-

siteit, begon ik met de opleiding bouwtechnische bedrijfskunde aan

de HTS. Ondanks dat ik mijn buiten-stage leuker vond dan mijn bin-

nen-stage hoefde ik niet per se naar buiten, zoals Monique. Tegen-

woordig ben ik werkzaam in de woningbouw en heb ik dagelijks

Je kleine nichtje wordt vier, dit weekend viert ze

haar verjaardag. Het is donderdag, je hebt nog

niets om te geven en vraagt jezelf af: wat wil het

grut van tegenwoordig? Het liefst zitten ze de hele

dag achter de tablet. Allerhande speelgoed trekt

voorbij in je speurtocht naar een geschikt cadeau.

Je kiest iets waarmee ze kan bouwen, dan zit je al-

tijd goed. En inderdaad, als de zondagmiddag een-

maal is aangebroken, ligt de doos bouwsteentjes al

op zijn kant, nog voordat jij een eerste hap van je

taart genomen hebt.

Terwijl kleuters Bob de Bouwers lijfspreuk ‘Kunnen wij het maken?’

moeiteloos overnemen en ouders Marktplaats afspeuren naar retro

Fisher Price werkbankjes, zou je haast denken dat het bouwen met

de paplepel wordt ingegeven. Toch neemt het aantal jongeren dat

een baan zoekt in de bouw ieder jaar verder af en kampen steeds

meer bedrijven in de sector met een ouder wordend personeelsbe-

stand. Om over het aantal vrouwen nog maar te zwijgen. Uit de

laatste cijfers (2009) blijkt dat slechts 8% van alle werknemers in

de sector vrouw is en slechts 0,9% van hen werkt in een technische

functie.

Ze zijn dan misschien in de minderheid, toch staan deze vijf vrou-

wen hun mannetje in de bouw. Op verschillende disciplines zetten

zij hun kennis en kunde in. De één als uitvoerder, letterlijk met de

voeten in de klei, de ander als architect: zij schetst de eerste lijnen

van een nieuw bouwproject. In hun zeer uiteenlopende specialismen

begeven zij zich iedere dag in dezelfde wereld. Hoe vinden zij het

om te werken in de bouw, waarom kozen zij voor de sector en

hoe kijken zij aan tegen de terugloop van jongeren?

De laatste der Mohikanen?

De vrouw in de bouw
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waar jongeren op in kunnen springen. Bijvoorbeeld rondom tenders

en aanbestedingen: daar zijn managers voor nodig.”

Een gezonde mix van mensen met verschillende karakters, kwalitei-

ten en visies houdt de sector divers en dynamisch. Vanuit dat oog-

punt nemen vrouwen een bijzondere positie in: zij dragen voor een

belangrijk deel bij aan die diversiteit. Ondertussen schieten de ini-

tiatieven, om jongeren en dus ook meisjes te interesseren voor de

bouw, als paddenstoelen uit de grond. De toekomst laat zich lastig

voorspellen, maar dat de sector kansrijk is voor de jeugd, is één ding

wat zeker is.

Omschrijving bij foto’s

Evy Oorts is inkoper/ purchaser vastgoed en huisvesting bij het

Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven waar Heer-

kens van Bavel in januari 2014 startte met diverse renovatiewerk-

zaamheden.

Monique Groenen is mededirecteur en architect bij luijten|smeul-

ders|architecten en werkte eerder samen met Heerkens van Bavel.

Monique Steenhorst is uitvoerder bij Heerkens van Bavel en is

momenteel werkzaam bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Iris Sijssens is planontwikkelaar en kopersbegeleider bij Alphons

Coolen Bouw.

Martine de Groene is als planontwikkelaar werkzaam bij HVMB

Vastgoed.

contact met mensen die blij zijn dat hun woning klaar is. Vooral de

opleveringsfase is iedere keer weer ontzettend leuk.” Omdat een

brede opleidingsrichting haar meer aansprak, koos Evy Oorts voor

economie. “Na mijn studie deed ik een master in Toegepaste Eco-

nomische Wetenschappen en een major in Transport Economie.

Hierna rolde ik in verschillende commerciële functies. Pas later

kwam ik op de inkoopafdeling van een voedingsbedrijf in Nederland

terecht en tegenwoordig werk ik veel samen met bedrijven in de

bouw. Het is een heel specifieke sector. Ik denk dat het echt je roe-

ping moet zijn om erin te willen en kúnnen werken: je moet het ver-

domd graag doen.” In een poging te omschrijven waarom haar baan

zo goed bij haar past, zegt Martine de Groene: “Geen dag is het-

zelfde. Ik kan ’s ochtends bedenken wat ik wil doen, maar ik word

iedere keer weer verrast. Je werkt op verschillende niveaus en praat

met mensen uit allerlei disciplines. De ene dag loop je over de bouw-

plaats en de andere dag bespreek je de plannen met de architect.

De bouw niet creatief? Ik vind van wel!”

Jongeren

“Scholen worstelen met de vraag hoe zij meer jongeren kunnen be-

reiken”, zegt Monique Groenen. “Ook bedrijven realiseren zich dat

er een gat ontstaat als de oudere medewerkers met pensioen gaan.

Ondertussen doen zich allerlei ontwikkelingen voor in de sector, de

3D-printer, steeds meer prefab oplossingen.” Iris: “Maar goede vak-

mannen en –vrouwen, mensen die iets kunnen maken, zullen altijd

nodig zijn. Ik denk dat er een belangrijke rol is weggelegd voor ou-

ders.” Evy vult haar aan: “Inderdaad, maar wellicht dat zij hun kroost

liever weghouden uit de sector. Door de crisis, steeds meer buiten-

landse werknemers. Terwijl er juist ontzettend veel kansen ontstaan,

de toekomst van de bouw ligt echt bij de jeugd. Je merkt nu al dat

constructeurs en ingenieurs lastig te vinden zijn, laat staan over een

jaar of tien.” Martine: “Er ontstaan nieuwe beroepen en markten

‘Werken in de bouw, dat moet je verdomd graag doen.’

V.l.n.r.: Martine de Groene, Monique Groenen, Iris Sijssens, Evy Oorts, Monique Steenhorst
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Het was al jaren de grote wens van de gemeente

Wijk bij Duurstede om op Sportpark Mariënhoeve de

sporthallen te centreren. Dit zou ruimte bieden voor

meer specifieke verenigingen, die al vanaf 1999

streden voor een eigen hal. Bovendien zou een

nieuw onderkomen voor de diverse sportverenigin-

gen, zoals de turnvereniging, een uitkomst zijn om

de oudere sporthallen in de gemeente te vervangen.

In 2005 is het sportpark geprivatiseerd en kwam de exploitatie ervan

in handen van Stichting Wijksport. Het is mede dankzij die stichting,

de gemeente en de inspanningen van de sportverenigingen dat in

februari 2014 eindelijk het startsein plaatsvond. Sportsphere ging

aan de gang met het uitwerken van het ontwerp van deze Design

& Build opdracht en had daarbij, zoals in de vorige uitgave van In

de Steigers al vermeld, een flinke uitdaging. De accommodatie werd

immers gebouwd tegen de bestaande sporthal, waar tijdens de

werkzaamheden de sportactiviteiten gewoon doorgingen. 

Voorzien van drie sterren

Vanaf het Programma van Eisen was Sportsphere verantwoordelijk

voor de ontwikkeling, engineering en realisatie van het project. Niet

alleen op bouwkundig en constructief gebied, maar ook voor wat

betreft de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Dankzij een intensieve samenwerking met alle partijen staat er in-

middels  een prachtige nieuwe, multifunctionele accommodatie,

met een sporthal die voldoet aan de NOC*NSF-richtlijnen. Ook

omvat het complex een driesterren-gecertificeerde turnhal, een

multifunctionele gymzaal en overige ruimten zoals kleedkamers, een

horecagelegenheid, een werkplaats en kantoren. Tot slot kreeg ook

de bestaande hal nog een grondige renovatie. 

Op 5 september van dit jaar werd de nieuwe multifunctionele sport-

hal ’sportief’ geopend. Een sportaccommodatie waarop Wijk bij

Duurstede trots kan zijn… En wij ook! We kijken terug op een bij-

zonder project, met wat leuke anekdotes. Zo werden vlak voor het

slaan van de eerste paal de werkzaamheden even stilgelegd, om nog

een heipaal beschikbaar te hebben. De werkzaamheden verliepen zo

voortvarend dat de laatste paal als eerste paal is geslagen. En om

een goede verlichting op de bouwplaats te hebben, bleken allerlei

tijdelijke voorzieningen helemaal niet nodig. In plaats daarvan was

het eenvoudiger om de veldverlichting aan te zetten, wat zorgde

voor een mooi lichtveld op de bouwplaats.

Een wens gaat in vervulling

ONTSPANNEN
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Een sportief hoogstandje

Het verwerven van de Design & Build aanbesteding

van Sportcomplex Hogekwartier in Amersfoort is te

vergelijken met het overwinteren in de Champions

Leaque. Een topprestatie voor Olco-Sportsphere,

waarbij de gezamenlijke inspanning en het geza-

menlijke streven naar succes, vanuit een gedeeld

belang en een gedeeld risico, bepalend zijn geweest.

Dit betekende echter niet dat we er nu waren en dat we konden

gaan bouwen. Er volgde een periode van uitwerken van VO, bestek

en tekeningen naar definitieve stukken. Visies, opties, calculaties,

duurzaamheidseisen, mogelijke risico’s etc. werden verder uitge-

werkt. Veelvuldig overleg vond plaats met de beoogde installateurs

en overige onderaannemers/ leveranciers. Afspraken werden ge-

maakt en middels contracten vastgelegd. Maar….. een jaar na dato

zijn we dan echt begonnen.

Op vrijdag 30 oktober 2015 heeft de grondoverdracht plaatsgevon-

den en op 3 november is gestart met het ontgraven en het aan-

brengen van de bouwwegen. De bouwwegen zijn opgevuld met

granulaat en de uitkomende grond, die we aan het einde van de

bouw weer nodig hebben voor aanvulling langs het gebouw. Als

eerste worden de bouwhekken geplaatst, gevolgd door de bouw-

plaats inrichting, ketenpark, was- en kleedgelegenheid en op-

slagloodsen. De bouwwerkzaamheden starten met grondwerk, dam-

wanden en heiwerk, zodat in het nieuwe jaar kan worden begonnen

met de ruwbouw. Amersfoort was vroeger het zwemcentrum van

Nederland en de Gemeente heeft de ambitie uitgesproken om op

nationaal niveau weer een belangrijke zwemstad te worden.

Sportcomplex Hogekwartier wordt een (inter) nationaal zwempa-

radijs met drie baden; een 50 meter lang wedstrijdbassin, voorzien

van 10 banen, een multifunctioneel sportbassin van 25 meter lang

met 6 banen en een doelgroepenbassin. Verder bevat het complex

een sporthal, conform de NOC*NSF richtlijnen, van 54 x 33 x 11

meter, geschikt voor diverse zaalsporten op topniveau. Onder het

sportcomplex is een hoogwaardige parkeergarage voorzien. 

We zijn nog maar net begonnen, maar nodigen u van harte uit de

voortgang middels de websites van Olco en Sportsphere te volgen.

De oplevering zal in 2017 plaatsvinden, dus wij zullen u zeker in de

volgende “In de Steigers” verslag uitbrengen van de stand van zaken

op dat moment.
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Een jaar na dato
Het vernieuwde Olympia Sportcentrum van Tilburg University

Sporten voor een schijntje

Richard vertelt dat na de opening van het Olympia Building het aan-

tal sporters is toegenomen. 

Steeds meer studenten maken dankbaar gebruik van alle sportfaci-

liteiten in het nieuwe gebouw. Wat wil je ook: studeren aan de TiU

wil zeggen dat je hier voor ‘een schijntje’ onbeperkt kunt sporten. 

En voor schaatsen en zwemmen ga je naar het Stappegoorgebied,

waar de TiU afspraken heeft gemaakt met de gemeentelijke sport-

faciliteiten. Je zou dus gek zijn als je hier geen gebruik van maakt.

Ook sportverenigingen hebben hun thuishaven gevonden in het

Olympia Building, waar bovendien nationale en internationale wed-

strijden plaatsvinden. Kortom, een allround sportfaciliteit die aardig

aan de weg timmert.

Grote wens blijft echter nog steeds om Olympia letterlijk meer zicht-

baarheid te geven vanaf de grote weg. ‘Helaas moeten we hier van-

wege gemaakte afspraken nog even mee wachten’, vertelt Richard.

‘Maar het gaat er van komen!’ Al met al gaat het dus goed met het

Olympia Building. Er hebben zich het afgelopen jaar wel een paar

lekkages voorgedaan, er zijn een paar toiletpotten van de muur

gekomen, maar dat zijn de bekende ‘kinderziektes’. Over het geheel

genomen is iedereen zeer tevreden. 

En Richard? Die kan er eigenlijk maar moeilijk afscheid van nemen.

We zijn iets te vroeg voor onze afspraak met Richard

Antens, projectleider Facility Services Real Estate Ma-

nagement. Richard was de projectleider van de TiU

(Tilburg University) tijdens de realisatie van het ver-

nieuwde Olympia Building. Rondkijkend verbazen

we ons over de helderheid van de ruimte: aan de ene

kant de strakke, kille industriële uitstraling, aan de

andere kant de warmte door de gekozen kleuren.

Architect Peter Keijsers van Bedaux de Brouwer ar-

chitecten heeft goed werk geleverd!

Brede gangen

Het is 11.00 uur en binnen erg druk. Het is een komen en gaan van

studenten, ze drommen samen, zijn soms een beetje zenuwachtig.

Toch goed dat die gangen zo breed zijn, daar is over nagedacht door

de architect! Bij navraag blijkt echter dat de studenten niet komen

om te sporten, maar voor tentamens. Fontys heeft hiervoor twee

sportzalen afgehuurd. Trouwens, ook AVANS en het ROC zijn hier

kind aan huis. Even later maken we met Richard een korte rondgang

en staan we stil bij de Wall of Fame, waar momenteel 3 plaquettes

aan de muur prijken. Volgens Richard blijft het daar niet bij. ‘We

hebben afgesproken dat we per jaar drie toonaangevende sporters

vermelden. Het gaat dan om sporters die een uitzonderlijke prestatie

hebben geleverd. We hebben er nu drie, dus volgend jaar komen er

weer drie bij.’ Ondertussen komt een student vragen waar de tenta-

menzaal is. Hij is al te laat, dus we vragen ons af of hij überhaupt

nog binnen mag!

Architect Peter Keijsers
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De bestaande school en sporthal van het  Sint-Jans-

lyceum in Den Bosch werden te klein voor het toe-

nemend aantal leerlingen. Dus vroeg de school een

vergunning aan om het bestaande schoolgebouw

uit te breiden. Omdat de gemeente bovendien een

tekort had aan sportaccommodaties in het zuiden

van de stad, werd de school naast klaslokalen ook

uitgebreid met een nieuwe, gemeentelijke sporthal.

Het bouwproces kende wat startproblemen, met name omdat de

omgeving bang was dat de nieuwe sporthal voor veel overlast zou

zorgen door sportverenigingen ‘van buitenaf’. Daarom zijn voor aan-

vang van de werkzaamheden de plannen en mogelijke overlast tij-

dens een informatieavond duidelijk kenbaar gemaakt. Ook was er

gedurende het gehele bouwproces een wekelijks inloopspreekuur

en kregen de bewoners voorafgaand aan momenten van mogelijke

overlast een nieuwsbrief. 

Glas als verbinding

De officiële opening van de nieuwbouw van het Sint-Janslyceum

vond plaats op 2 oktober 2015. Behalve de grotendeels onder-

grondse nieuwe sporthal is de school uitgebreid met 18 leslokalen

en een BSO. De architectuur van de Bossche School is duidelijk her-

kenbaar in de nieuwbouw, die via een opmerkelijke glazen brug in

verbinding staat met het oude gedeelte van de school. Op de bin-

nenplaats van de oudbouw zijn de twee kantines uitgebreid door ze

met een glazen paviljoen met elkaar te verbinden. Wie wil hier nou

niet zijn studie uurtjes doorbrengen?

De architect had de moeilijke opgave om de nieuwbouw te laten aan-

sluiten bij de bestaande bouw. Gezien het uiteindelijke resultaat is

hij daar volgens ons prima in geslaagd. En, zoals de architect in de

vorige uitgave van In de Steigers al memoreerde: ‘Er komt een mo-

ment van afscheid nemen, van loslaten.’ Voor Heerkens van Bavel

was het een prachtig project om te maken. Maar ook wij laten los.

Op naar het volgende!

Paviljoen om in te leren
LEREN
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Zat ik nog maar op school!
nog lager is dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast zijn er extra in-

vesteringen gedaan om de kwaliteit van de binnenlucht te verbete-

ren, omdat dit de prestaties van de leerlingen ten goede zou komen.

Een echte eyecather is de metershoge groene plantenwand. Dan

ben je pas bewust bezig met een gezond leerklimaat! 

Voor sporten op niveau  

De nieuwe sporthal voldoet aan de eisen van NOC*NSF en maakt

deel uit van het onderwijsgebouw. Deze kan echter ook onaf-

hankelijk van de school worden gebruikt, waardoor de gemeente

Barendrecht zich ook kan presenteren als sportgemeente voor spor-

ten op topniveau. 

Heerkens van Bavel is trots op het eindresultaat. Het kostte heel veel

inspanning, maar uiteindelijk kunnen we zeggen dat we samen met

de ontwerper, de directievoerder en de opdrachtgever een fantas-

tisch gebouw hebben neergezet. Als je het eindresultaat van dit pro-

ject ziet, dan wens je jezelf terug in de schoolbanken…

Futuroloog Peter van der Wel benadrukte bij de ope-

ning dat de toekomst van het onderwijs in dit

nieuwe schoolgebouw perfect tot uiting komt. En hij

heeft gelijk: het nieuwe schoolgebouw van Lokaal

Opleidingen Centrum (LOC) Focus Beroepsacademie

in Barendrecht is klaar voor de toekomst. Zo heeft

het gebouw, dat officieel werd geopend op 8 oktober

2015, bijna geen klaslokalen meer. In plaats daar-

van zijn er zogenaamde werkpleinen, waar leerlin-

gen zelfstandig kunnen werken en hun vakgerichte

en persoonlijke vaardigheden kunnen ontwikkelen. 

Dankzij de samenwerking met meerdere scholen vindt in het nieuwe

schoolgebouw een breed pakket aan mbo-opleidingen plaats binnen

de sectoren Economie, Zorg & Welzijn, Detailhandel, Logistiek en

Dienstverlening. Ook op het gebied van duurzaamheid kan dit pro-

ject als voorbeeld dienen. Het schoolgebouw bestaat uit duurzame

en onderhoudsarme materialen en heeft een energieverbruik dat
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Nieuws

Build2Learn Rotterdam VOF (samenwerking tussen

Heerkens van Bavel Bouw en Züblin Nederland)

heeft middels een Europese aanbesteding de nieuw-

bouw voor STC Group in Rotterdam verworven.

Dit onderwijsgebouw, naar een ontwerp van DP6 architectuurstudio

uit Delft, wordt gebouwd naast het reeds in 2012 door ons gerea-

liseerde Scheepvaart- en Transportcollege voor STC aan de Waal-

haven in Rotterdam.

15

ZORGEN

Klaar
Je waant je in de mooiste zorgomgeving!

In 2012 werd het contract getekend om de verpleeg-

afdelingen binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis in

Tilburg te renoveren. Ruim drie jaar lang nam Heer-

kens van Bavel alle afdelingen systematisch onder

handen. Er vond een grondige renovatie plaats en

dat is duidelijk te zien. Weg met die oude, bedompte

ziekenhuissfeer en welkom vriendelijke, gastvrije en

veilige omgeving. Je zou haast zeggen dat je je goed

voelt als je hier ligt.

Missie geslaagd

In de lichte ruime kamers waan je je in de natuur. Er is zelfs gezorgd

voor sfeerverlichting, lange gordijnen en een makkelijke stoel. Elke

verpleegafdeling heeft een eigen huiskamer en ook de centrale ‘zus-

terpost’ op de afdeling is weer terug. Naar onze mening komt het uit-

gangspunt van a/d Amstel architecten volledig tot zijn recht. Dat

vonden ook gedeputeerde Henri Swinkels en bouwcoördinator Jos

Verschuren tijdens de officiële opening van de verpleegafdelingen op

6 oktober 2015. Ook de missie van het St. Elisabeth Ziekenhuis om

zich te profileren als ‘lief ziekenhuis’ is op dit punt 100% geslaagd.

Foto’s; Afdeling medische fotografie Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis.
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Toekomstproof bouwen: illusie of werkelijkheid?
Architecten aan de Maas aan het woord.

Vlaams bouwmeester, betekent het dat een gebouw driehonderd

jaar moet meegaan. Dit doortrekken naar gebouwen in de gezond-

heidszorg, lijkt een utopie. Het Parijse ‘Hôtel-Dieu’ bewijst echter

het tegendeel! Het hospitaal werd in de zevende eeuw gebouwd en

doet nog steeds als dusdanig dienst! Ook de Hôtels-Dieu in Marseille

en Lyon zijn nog steeds operationeel, zij het als chique vijfsterren-

hotels (waarbij moet gezegd dat ook Hôtel-Dieu in Lyon tot 2010

als ziekenhuis fungeerde). Doorgaans kunnen we echter stellen dat

een ziekenhuis na twintig jaar in de midlifefase zit en een opknap-

beurt dan meer dan welkom is.’

Na twintig jaar zit het in een midlifefase.

Tom: ‘De snelle vaart van medische en technologische ontwikkelin-

gen spelen daarbij een grote rol… Kijk maar naar wat er de afgelo-

pen twintig jaar op dat vlak is veranderd! Eind vorige eeuw was er

bijvoorbeeld nauwelijks sprake van MRI- en CT-scans; maag-, darm-

en leverziektes waren nog geen aparte discipline, maar maakten deel

uit van interne geneeskunde… Wat zullen de komende twee decen-

nia ons brengen? Misschien evolueren we wel richting mobiele zie-

kenhuizen… Worden patiënten thuis geopereerd in mobiele units…

Wie zal het zeggen?’

Jaap: ‘Met de bestaande kennis probeer je een aantal jaren vooruit

te kijken, maar het blijft hoe dan ook een inschatting. De beste ma-

nier om op het niet-weten in te spelen is door een optimaal flexibel

en veranderbaar gebouw neer te zetten. Echt toekomstproof bou-

wen is volgens mij een illusie…’ (Tom knikt instemmend.)

Goed nadenken vooraf is natuurlijk een eerste ver-

eiste als je een toekomstgericht gebouw wilt neer-

zetten. Maar waar particulieren wellicht hun

behoeftes voor de komende jaren vrij goed kunnen

inschatten, hebben ziekenhuizen het wat dat be-

treft, een stuk moeilijker. Enerzijds bepalen ze mee

hoe het zorgproces er gedurende lange tijd gaat

uitzien. Anderzijds zorgt voortschrijdend inzicht in

de gezondheidszorg dat ze voortdurend achter de

feiten aanlopen. Toekomstproof bouwen lijkt ‘the

way to go’, maar hoe zet je een gebouw neer dat

ook de volgende twintig jaar voldoet aan de behoef-

ten van alle betrokkenen? Bouw je met het patiënt-

type als uitgangspunt? Cluster je thema’s? En moet

je eigenlijk toekomstproof wíllen bouwen?

DE ARCHITECTEN
We stellen de vraag aan Jaap Dulfer en Tom Bonnemayers van

Architecten aan de Maas. Tom tekende voor het ontwerp van

‘Verheylaan 10’, de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis

Maastricht. Jaap is de architect van het te bouwen Hart- en

Vaatcentrum en de hybride ok’s van het Eindhovense Catharina

ziekenhuis. 

Veranderbaar

Jaap: ‘Toekomstgericht bouwen staat gelijk aan duurzaam bouwen.

Maar wat is de definitie van duurzaam? Volgens een gerenommeerd

Tom Bonnemayers
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De kunst van het combineren

Jaap: ‘Een ziekenhuis bouwen of renoveren is een puur logistiek

verhaal. Een verhaal dat heel goed in mekaar moet steken en ervoor

moet zorgen dat processen zo efficiënt mogelijk verlopen. Tegelijk

moet het een verhaal van rust en geborgenheid zijn.’

Tom: ‘Want wat die rust betreft, zie je de laatste jaren een duidelijke

kentering in het denken. Er gaat steeds meer aandacht uit naar hoe

de patiënt en zijn familie een verblijf in het ziekenhuis beleven. Nie-

mand komt graag naar een ziekenhuis. Maar als je er dan toch moet

zijn, is het zaak dat je op je gemak wordt gesteld en dat je er mak-

kelijk en snel de weg vindt, niet lang hoeft te wachten, voldoende

privacy hebt, in een lichte en luchtige omgeving terechtkomt…‘

Jaap: ‘… en dat je zo weinig mogelijk meekrijgt van de organisatie

achter de schermen. Anders gezegd, je moet zo min mogelijk ge-

confronteerd worden met witte jassen die door de gangen draven.’ 

Tom: ‘Het is aan de architect om een logistiek geheel neer te zetten

dat al deze aspecten in zich verenigt. In die opzet slagen we door

vooraf met alle betrokkenen grondig na te denken over de invulling

van de respectievelijke behoeftes. Die denkoefening gebeurt tot in

de kleinste details.’ 

Het verhaal moet goed in elkaar steken.

Schaap met vijf poten

Jaap: ‘Een architecturaal plan behelst veel meer dan de breedte van

ziekenhuisgangen of de onderlinge afstand van kolommen. Welke 

afdelingen zijn op een cruciale manier met elkaar verbonden? Welke

handelingen gebeuren waar? Wordt op deze plek staand of vooral

zittend werk verricht? Zit de operator links of rechts van de machine

die hij bedient? Hoe verloopt de patiënten- en goederenstroom in

de ok’s? Waar wordt de patiënt voorbereid? Waar worden de steriele

goederen uitgepakt? Het antwoord op dit soort vragen verwerken

we in verschillende modellen. Vervolgens is het aan de opdrachtge-

ver om een model te kiezen en dit verder uit te werken.’ 

Denken architecten bij het tekenen van een toekomstgericht gebouw

ook na over de organisatie van de zorgverlening voor de komende

jaren? Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld bij een organisatiemodel uit-

gaan van de verschillende patiënttypes (acuut, chronisch, urgent)

maar ook van geclusterde thema’s (hart- en vaatziekten, oncologie,

moeder en kind).

Tom: ‘Ons vak is vormgeving, maar vanuit onze kennis en ervaring

met de logistieke processen in een ziekenhuis denken we inderdaad

kritisch mee met de opdrachtgever. We stellen kritische vragen om

te verifiëren of hij goed over alles heeft nagedacht. Waarom kiest

hij zus en niet zo? Is hij zich bewust van de consequenties van zijn

keuze?

Jaap: ‘Ziekenhuisbouw is echt een vak apart. Weet je dat er in Duits-

land een speciale opleiding voor ziekenhuisontwerper is? (Wist ik

niet…) Nee, wij hebben zo’n opleiding niet nodig. Wij leren het vak

in de praktijk. En met meer dan veertig jaar ervaring (in Toms geval

Jaap Dulfer

Vandaag het ziekenhuis van morgen bedenken
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een aspect moet benoemen, ben ik zeer te spreken over het feit dat

ik in het Hart- en Vaatcentrum overal voor daglicht heb weten te

zorgen. Het benadrukt dat de menselijke beleving vooropstaat.’ 

DE OPDRACHTGEVER
Een uurtje later maken beide architecten plaats voor Jan van

Aarle, manager bouw en inrichting van het Catharina zieken-

huis. Ook aan hem de vraag in hoeverre het gloednieuwe Hart-

en Vaatcentrum en de nieuwe hybride ok’s bestand zijn tegen

de snelle tand des tijds? 

State-of-the-art centrum

‘Al meer dan veertig jaar staat het Catharina ziekenhuis bekend om

haar expertise en kennis van hart- en longchirurgie. Duizenden pa-

tiënten uit heel Nederland worden jaarlijks doorverwezen naar onze

cardiologen. Met de nieuwbouw willen we een state-of-the-art car-

diovasculair centrum neerzetten dat niet alleen het grootste maar

ook meest toonaangevende van Nederland is,’ aldus Jan. ‘Natuurlijk

zijn er grenzen aan het anticiperen op de toekomst, maar met de

wijsheid van vandaag en de state-of-the-art technologie die we

voorzien, moet dit gebouw de komende tien jaar meekunnen.         

De formele samenwerking die we met Philips zijn aangegaan, kadert

hierin. Het onderstreept onze ambitie om ook in de toekomst dé

topspecialist op cardiovasculair vlak te blijven. Dankzij dit partner-

schap hebben we immers toegang tot de allernieuwste technologie

op het vlak van beeldgestuurde behandelingen van hart- en vaat-

patiënten.’ 

meer dan vijfendertig) mogen we wel stellen dat we weten waarover

we het hebben. We weten wat kan en vooral wat niét kan.’

Tom: ‘Dat laatste is ook van belang (glimlacht) want we moeten een

opdrachtgever er wel eens op wijzen dat hij geen schaap met vijf

poten kan hebben. Dat hij keuzes moet maken en prioriteiten moet

stellen. Een open en eerlijke communicatie met alle betrokkenen,

zorgt echter dat alle neuzen altijd één kant op wijzen.’

Ze staan nog in hun ondergoed.

Trots op?

‘Verheylaan 10’ is aan zijn sluitstuk toe terwijl het Eindhovense Hart-

en Vaatcentrum en de nieuwe ok’s nog ‘in hun ondergoed staan’

zoals Jaap Dulfer het plastisch beschrijft. Toch leggen we beide ar-

chitecten dezelfde vraag voor. ‘Op welk aspect van hun project zijn

ze het meest trots?’

Tom antwoordt als eerste: ‘Verheylaan 10  heeft een enorme

diversiteit aan functies die nauwelijks combineerbaar zijn. Een in-

vitroafdeling is bijvoorbeeld gevoelig voor de minste trilling, terwijl

het laad- en losgedeelte eronder bruist van beweging. Die essentiële

functies combineren in één gebouw, was een complexe opgave. Dat

we in die opdracht zijn geslaagd, zie ik toch wel als een bijzondere

prestatie. Daarnaast ben ik ook erg trots op de gevelconstructie, met

name op de zuidgevel die volledig uit zonnepanelen bestaat.’

Jaap: ‘Ik ben trots en blij als de opdrachtgever tevreden is. Het is

een cliché maar daarom niet minder waar… Maar als ik dan toch

Jan van Aarle
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Clustering

Concreet bestaat het nieuw op te richten gebouw uit een gelijk-

vloerse, een eerste en tweede verdieping. Op de begane grond, pal

tegenover de bestaande entree, komt de nieuwe entree. Op de eerste

en tweede etage worden alle behandelactiviteiten van het hart- en

vaatcentrum geconcentreerd. Daar komen de hartkatheterisatieka-

mers (5 kamers), de hartlounge (16 plekken waar patiënten na een

dotterbehandeling rustig kunnen herstellen), de hartbewaking (12

plekken) en de Medium Care (12 plekken). Tot nu toe zijn deze func-

ties verspreid over het ziekenhuis. De eerste harthulp zit bijvoorbeeld

naast spoed, terwijl de hartbewakingskamers op de eerste etage lig-

gen. In het nieuwe Hart- en vaatcentrum worden alle behandel-

activiteiten geclusterd. De looplijnen worden zodoende korter en

efficiënter, wat uiteraard in het voordeel is van zowel de patiënt als

de behandelaar. Maar naast korte logistieke lijnen en ergonomische

werkomstandigheden, zijn er nog andere eisen,’ stelt Jan. ‘Zo willen

we alle bewaakte bedden op één etage hebben. Daarnaast moeten

er voldoende ondersteunende ruimtes zijn: spreekkamers en plekken

om de familie op te vangen.’

Er zijn grenzen aan het anticiperen op de
toekomst

Daglicht

‘Daglicht’ blijkt een andere zwaarwegende eis te zijn. ‘Dat is inder-

daad een speerpunt in de nieuwbouw. Alle bewaakte bedden krijgen

daglicht. Patiënten liggen niet in een soort bunker, verstoken van

daglicht, maar kunnen gewoon naar buiten kijken. Daglicht zorgt

namelijk voor minder stress, wat op zijn beurt weer zorgt voor een

sneller genezingsproces. Het nieuwe Hart- en vaatcentrum wordt

een licht, gastvrij, dienstbaar en patiëntvriendelijk gebouw, met de

nieuwe entree als smoel. Dit alles realiseren in een passend ontwerp

kan alleen als je te maken hebt met een architect die snapt wat er

in de gezondheidszorg speelt,’ vindt Van Aarle. ‘Die vertrouwd is met

de logistieke processen in een ziekenhuis en een gesprekspartner

kan zijn voor alle betrokken partijen. Hij moet immers de behoeften

en wensen van dokters, verplegenden, de cliëntenvereniging, de op-

drachtgever enz. boven tafel zien te krijgen en zien te integreren in

een enkel ontwerp.’

Zwaarwegend eisenpakket  

Maar het Hart- en vaatcentrum is niet het enige lopende bouwpro-

ject van het Catharina ziekenhuis. Aanpalend aan de huidige ok’s

komen er namelijk twee nieuwe, hypermoderne, hybride ok’s bij en

met name voor deze ruimtes gelden er erg hoge eisen. Logisch,’ zegt

Van Aarle, ‘want het gaat om klasse 1-locaties. Deze ok’s staan echt

model voor de hoogste vorm van operatiekamers. Optimale lucht-

en klimaatbeheersing maken uiteraard deel uit van het eisenpakket.

Maar het meest in het oog springend is toch wel het opmerkelijk

groot plenum. (Een plenum is de bouwkundige term voor de ruimte

tussen het echte en een verlaagd plafond. In dit geval moet je denken

aan een steriel doek waarbinnen de lucht naar beneden valt. Daar-

onder liggen zowel de patiënt als de apparatuur.) Omdat we een

opleidingsziekenhuis zijn, moeten de ok’s en hartkatheterisatieka-

mers ook beschikken over ultramoderne audiovisuele voorzieningen.

Beelden van operaties moeten namelijk snel de wereld in kunnen.’

Je kunt de afdeling niet sluiten.

Op schema

Beide projecten verlopen naar wens en de bouwmanager kijkt dan

ook enthousiast uit naar het moment waarop de ruimtes klaar zijn

voor gebruik. De hybride ok’s moeten al op 11 maart 2016 klaar zijn.

Twee weken later volgen de hartkatheterisatiekamers en de bewa-

kingsbedden. ‘De planning is strak, maar dat is het altijd als je bouwt

in de gezondheidszorg. Je kunt heel lang praten over het ontwerp,

maar als dat er eenmaal is, dan moet de oplevering liefst morgen

gebeuren. Je bouwt tegen een deadline aan. Je kunt niet zeggen ‘ik

stop een week met hart- en vaatbehandelingen’. Je kunt een afdeling

niet sluiten. Alles moet gewoon doorgaan. Continuïteit moet ge-

waarborgd blijven. Dus is het zaak zoveel mogelijk te integreren bij

de vooroplevering. De buitenste schil gaat snel, de grootste uitda-

ging ligt in de binnenste schil. Gelukkig hanteert Carebuilders (de

bouwalliantie waarvan Heerkens van Bavel Bouw deel uitmaakt) een

goede lean-planning. We zitten dus nog volledig op schema,’ besluit

Jan tevreden. 
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Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg nam

in maart van dit jaar de eerste Medisch Psychiatri-

sche Unit (MPU) in gebruik. In deze MPU ‘nieuwe stijl’

staat de patiënt écht centraal. Mensen met psychi-

sche en lichamelijke klachten worden er opgenomen

of krijgen ambulante zorg. Aan dit project ging een

grondige voorbereiding vooraf. Toch is het resultaat

er een om trots op te zijn. Dat vinden wij en dat

vindt ook het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Design & Build

Heerkens van Bavel realiseerde de nieuwe ziekenhuispsychiatrie op

het terrein van het TweeSteden Ziekenhuis op basis van een Design

& Build opdracht. Dit in nauwe samenwerking met opdrachtgever,

architect, installateurs en andere betrokken partijen. De uit twee

lagen bestaande nieuwbouw heeft op de begane grond onder an-

dere een polikliniek voor psychiatrie. Deze omvat een besloten

en een gesloten afdeling, beide met 12 klinische patiëntenkamers.

Ook is er een huiskamer en één zogenaamde Extra Beveiligde Kamer

(EBK) voor de tijdelijke opvang van onrustige of enigszins agressieve

patiënten. Daarnaast is er op de eerste verdieping onder andere een

psychosomatisch centrum, een creatieve therapieruimte, een sport-

zaal en een poli psychiatrie.

De eerste MPU
in Nederland is een feit. 
En hij is gebouwd door Heerkens van Bavel Bouw

Foto: Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Joost Pistorius
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Gastvrij zorgaanbod voor de regio

Wethouder Ronald Bakker en de ziekenhuisbestuurders Loeks van der Veen
en Peter de Zwart (v.l.n.r.) krijgen uitleg over de nieuwe poliklinieken. 
Foto: Joost Pistorius.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft in Waal-

wijk een derde locatie en richt zich daar met name

op chronische patiënten en relatief eenvoudige en

goed te plannen ingrepen of behandelingen. Samen

met een compleet aanbod van poliklinische zorg

en diagnostiek zorgt dit voor een goede basiszorg,

dicht bij de bewoners van de Langstraat en de regio

Waalwijk. Zij vinden in het ziekenhuis bijna alle spe-

cialismen, wat betekent dat ruim 90% van de patiën-

ten voor poliklinische zorg in Waalwijk terecht kan.

Modern en functioneel

Het ruime zorgaanbod ontstond eerder dit jaar, nadat het ziekenhuis

op 16 april meerdere nieuwe poliklinieken officieel in gebruik nam.

Heerkens van Bavel renoveerde hiervoor een complete ziekenhuis-

vleugel en gaf de poliklinieken Cardiologie, Chirurgie, KNO, Urologie,

Dermatologie en Gynaecologie een frisse en lichte uitstraling.

Dit naar een ontwerp van Wiegerinck architecten uit Arnhem,

vergelijkbaar met de entree van het ziekenhuis en de andere poli-

klinieken die in 2010 werden gerenoveerd. De spreekkamers en

behandelkamers hebben een moderne en functionele inrichting,

een omgeving waarin de patiënt zich prettig voelt.  

Met de renovatie van deze afdelingen mocht Heerkens van Bavel

bijdragen aan een uitgebreid zorgaanbod voor patiënten uit de

Langstraat en omgeving. Resulterend in een nieuwe omgeving,

waarin een zorgzame en gastvrije omgang met mensen voorop-

staat.

Ziekenhuisbestuurder Loeks van der Veen, Hans Roemeling (voozitter Cliënten-
raad) en wethouder Ronald Bakker (v.l.n.r.) knippen gezamenlijk het lint door.
Foto: Joost Pistorius.
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Operatie Gastvrij
Máxima Medisch Centrum Eindhoven / Veldhoven

2017 ook alle afdelingen van het ruim twintig jaar oude ziekenhuis

op de locatie Veldhoven successievelijk onder handen nemen. Het

gaat hierbij om de poliklinieken, de Spoedeisende Hulp en uiteraard

de verpleegafdelingen en Intensive Care.

Comfortabel en veilig

Uitgangspunt is om het verblijf van de patiënt zo comfortabel mo-

gelijk te maken, in combinatie met de meest veilige, hygiënische en

gastvrije zorg. Om de overlast voor patiënten, medewerkers en be-

zoekers zoveel mogelijk te beperken en toch de veiligheid te garan-

deren, vindt Operatie Gastvrij in fasen plaats. Gezien het resultaat

in Eindhoven zijn wij ervan overtuigd dat straks ook in Veldhoven

de patiënt zich comfortabel voelt, omringd door de beste zorg.

In de vorige uitgaven namen wij u mee met Opera-

tie Gastvrij, waarmee het Máxima Medisch Cen-

trum Eindhoven/Veldhoven investeert in de toe-

komst en een comfortabele omgeving voor de pa-

tiënt. Heerkens van Bavel is vanaf 2012 nauw be-

trokken bij deze grootschalige renovatie van

verpleegafdelingen en poliklinieken op beide loca-

ties en heeft inmiddels in Eindhoven de metamor-

fose afgerond.

Máxima Medisch Centrum is tevreden over onze werkzaamheden,

wat blijkt uit het onderhoudscontract dat in 2014 voor 3 jaar met

Heerkens van Bavel werd afgesloten. Dit betekent dat wij tot eind
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van de binnenkant is inmiddels in volle gang. En ook dat is weer

verhaal apart. Want voordat een ontwerp tot uitvoering komt, is er

al een lang traject doorlopen. Dat wil zeggen dat in de tussentijd

technieken zijn verbeterd en gebruikerswensen zijn veranderd. Aan-

gezien het azM voor de laatste en beste technieken kiest, moeten

we dus aanpassingen doorvoeren. Daarvoor is een flinke dosis flexi-

biliteit vereist. 

De hoge eisen vragen om voortdurend voorstellen, bespreken en

een plan maken. Waarna we dat bijstellen, weer overleggen en be-

spreken totdat er een definitieve beslissing is. Bovendien draait het

ziekenhuis intussen gewoon door en mag het geen hinder onder-

vinden van de werkzaamheden. Als klap op de vuurpijl heeft het

azM ingezet op duurzaam en verantwoord bouwen en daartoe een

contract getekend met de Dutch Green Building Council. Dat zorgt

ervoor dat het azM straks het eerste ziekenhuis in Nederland met

een BREEAM-certificaat is.

Er komt dus heel wat bij kijken in Maastricht. Toch heeft Carebuil-

ders de afgelopen jaren zó veel ervaring opgebouwd in de realisatie

van grootschalige en complexe projecten in de gezondheidszorg,

dat dit ‘klusje’ in goede samenwerking met alle betrokken partijen

vast en zeker goed wordt geklaard.

Het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) breid-

de de afgelopen jaren flink uit. En momenteel is ook

de realisatie van het voorlopige sluitstuk van die

plannen in volle gang. Aan de Verheylaan 10 in

Maastricht ontstaat een waar huzarenstuk, dat

straks functies ‘met een zwaar kaliber’ gaat huis-

vesten. Zo krijgt het nieuwe gedeelte onder meer

12 high-tech operatiekamers, een MRI-centrum, po-

liklinieken en een logistiek centrum. Noem het ge-

rust zorg op het hoogste niveau, waarvoor het azM

een beroep doet op Carebuilders (Heerkens van

Bavel en Bouwbedrijf Berghege).

Carebuilders startte in 2014 met de uitbreiding van het azM. Met

een bruto vloeroppervlak van zo’n 25.000 m2 staat er inmiddels een

gebouw dat net zo hoog is als het huidige ziekenhuis. Een verbin-

dingsbrug koppelt het nieuwe gebouw aan de hal van het bestaande

gebouw. Ook komen er verbindingsbruggen op alle niveaus tussen

de bestaande bouw en nieuwbouw, waardoor als het ware een uit-

schuifbare lade met allemaal nieuwe ‘zorgvakjes’ ontstaat. In zijn

ontwerp laat Tom Bonnemayers van Architecten aan de Maas ook

de gevels aansluiten bij de bestaande bouw, maar geeft hij er tege-

lijkertijd een heel eigen identiteit aan.

Flexibel met aanpassingen

De ruwbouw is alweer geruime tijd achter de rug en de invulling

Zorg op het hoogste niveau
Daar wordt momenteel hard aan gewerkt
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Psychiatrische zorg 
in optima forma! Radboudumc Nijmegen

Voor het Radboudumc in Nijmegen voldeed de ei-

gen afdeling Psychiatrie uit 1992 niet meer aan de

huidige wensen en inzichten om patiënten de beste,

klinische zorg te geven. Daarom vroeg het zieken-

huis EGM architecten uit Dordrecht een nieuw ont-

werp te maken en te onderzoeken of het mogelijk

was om de bestaande afdeling om te toveren tot

een moderne kliniek. Daarnaast kreeg Suzanne

Holtz Studio (SHS) de vraag voor het interieurcon-

cept voor de afdeling, die is gehuisvest in een op

zichzelf staand gebouw bij het universitair medisch

centrum.

Bamboe op de patio

Carebuilders (Heerkens van Bavel en Bouwbedrijf Berghege) startte

april dit jaar met de grootschalige verbouwing van de afdeling en

heeft bij de uitgave van dit magazine de oplevering net achter de

rug. Het resultaat is opmerkelijk: het gebouw onderging een ver-

rassende metamorfose en is van een donkere ruimte veranderd in

een lichte, fijne omgeving met veel daglicht. Door het gebruik van

kleuren en materialen heeft de architect bovendien een healing en-

vironment weten te creëren. Ook het aangename en gezonde bin-

nenklimaat en de met bamboe begroeide buitenpatio dragen aan

die omgeving bij. De kliniek biedt ruimte aan 27 klinische patiën-

tenkamers, elk met eigen sanitair, drie woon- en eetruimten, een

centrale ontvangstruimte en werkruimten voor het personeel.

Het Radboudumc mag trots zijn op het resultaat. Zoals uiteraard

ook Carebuilders dat is: we hebben toch weer een kleine bijdrage

mogen leveren aan een prettige zorgomgeving voor patiënten.
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Bouwen voor beleving
Woningen Twentestraat Noord

Ook deze avond is Mia even in de wijk. Dit op uitnodiging van Tiwos

en Alphons Coolen, die in buurthuis Jeruzalem samen workshops

verzorgen. Bedoeld voor de toekomstige huurders van de 24 nieuw-

bouwwoningen in de Twentestraat Noord, aan de rand van het

Wilhelminakanaal. Het worden eigentijdse, comfortabele huurwo-

ningen. En wat ze vooral zo bijzonder maakt, is dat de huurders al

vanaf het eerste moment betrokken worden bij het ontwerp.

Een keuken beneden of boven, een badkamer in het midden of aan

de voorgevel: het is aan de bewoners om te kiezen. Die keuzevrijheid

bevalt Mia uitstekend. ‘Fijn dat Tiwos en Alphons Coolen dit zo doen.

Je krijgt geen standaard woning, maar een huis naar jouw smaak.

En ook leuk: je leert je straatgenoten alvast goed kennen. Je denkt

samen na, maakt samen keuzes.’

Betrokken bij de wijk

Juist dat laatste was voor Tiwos een belangrijke afweging om de

bewoners naar hun voorkeuren te vragen, vertelt projectleider Lo-

De wijk Jeruzalem in Tilburg zit in de lift. Neem nu

de Twentestraat, waar woningcorporatie Tiwos 24

woningen laat bouwen. Modern, comfortabel én in

nauw overleg met de bewoners. Zij bepalen mee en

kiezen zelf hoe hun woning eruit komt te zien. Voor

het bouwteam, dat onder leiding staat van Alphons

Coolen, is Twentestraat Noord dan ook een bijzon-

der project. Nog pakweg een half jaar en er staat

een rij fonkelnieuwe woningen langs de waterkant.

Nog altijd staat Jeruzalem niet overal bekend als de beste wijk van

Tilburg. Maar dat beeld verandert snel. Woningcorporatie Tiwos

knapte eerder al een groot deel van de wijk op en vervangt sinds

twee jaar de verouderde jaren ’50 portiek-etageflats voor nieuw-

bouw. Zo ook in de Twentestraat, waar Mia Koopman (56) haar

huurwoning hoopt te betrekken. ‘De woning staat er nog niet, maar

ik ga toch geregeld even langs om een kijkje te nemen. Ik zie er echt

naar uit om deze kant uit te komen.’ 

WONEN
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misch meest voordelige inschrijving, kortweg EMVI. Lodewijk: ‘Voor-

deel van zo’n EMVI is dat we de partijen ook hebben kunnen beoor-

delen op andere criteria dan alleen prijs. In plaats van de

goedkoopste woningen geef je met een EMVI alle ruimte aan inno-

vatie. Dat hebben wij er graag voor over.’

De EMVI-aanbesteding volgde na de selectie van zo’n tien concep-

tuele bouwers. Die hielden in januari 2015 hun pitch, waarna de

helft later de uitnodiging voor de aanbesteding ontving. Zo ook Al-

phons Coolen, dat begin juni hoorde dat het de opdracht kreeg. Vol-

gens Lodewijk wist Alphons Coolen onder meer te verrassen met

een uitgebreid communicatieplan richting de bewoners. ‘Dat laatste

was voor ons erg belangrijk. De bewoner staat centraal, dat heeft

Alphons Coolen goed aangevoeld

Inzicht dankzij een ‘gymzaalvloer’  

Hoe die communicatie onder meer uitpakte, bleek tijdens een van

de eerste workshopavonden. Alphons Coolen neemt de toekomstige

bewoners mee in bewustwording en beleving en liet ze het verhaal

dewijk Verleisdonk. ‘De verbondenheid neemt toe. Tussen Tiwos en

de huurders, maar vooral tussen hen onderling. Met die binding sti-

muleren we de betrokkenheid bij de hele buurt. We nodigen de be-

woners dan ook uit om te participeren in het beheer.’

Juist dat laatste was voor Tiwos een belangrijke afweging om de

bewoners naar hun voorkeuren te vragen, vertelt Lodewijk‘. De ver-

bondenheid neemt toe. Tussen Tiwos en de huurders, maar vooral

tussen hen onderling. Met die binding stimuleren we de betrokken-

heid bij de hele buurt. We vragen de bewoners dan ook nadrukkelijk

om te participeren in het beheer.’

Voor en van de huurder

Van een huis een thuis maken, dat is waar het Tiwos om gaat. Wie

denkt dat dit vanwege een hoog verloop onder bewoners lastiger is

dan bij een koopwoning, zit er volgens Lodewijk naast. ‘Zeker als het

gaat over Jeruzalem. Mensen huren er een woning voor gemiddeld

tien jaar. Lang genoeg om er vooral hún woning van te maken.’

Tiwos zette dan ook vooral in op de kwaliteit van de toekomstige

woningen en schreef de aanbesteding uit op basis van de econo-

Contractondertekening door Rene Scherpenisse van Tiwos en Toin Meeuwsen - Alphons Coolen 
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vraagt voor ontwerp, engineering en realisatie. Dat vraagt om een

andere mindset, die van ons eerder een regisseur dan alleen een

bouwer maakt. Het is een rol waar we de afgelopen jaren steeds

meer naar toegegroeid zijn en waar we best aan hebben moeten

wennen. Toch ben ik ervan overtuigd dat we met zulke aanbeste-

dingen antwoord geven op de toekomstige vragen vanuit de markt.

Opdrachtgevers vragen om flexibiliteit en beheersing van het gehele

spectrum. Het is aan ons om dat te bieden.’

Met een opdracht als die voor Tiwos was het aan Alphons Coolen

om zelf het volledige bouwteam samen te stellen. Zo koos het bedrijf

na een eerdere goede samenwerking voor Van Beijsterveldt & Gom-

mers Architecten uit Gilze. Niet zonder reden: een opdracht zoals

die voor de Twentestraat Noord is er een in het straatje van architect

Kees van Beijsterveldt. ‘De metselwerkopeningen in de gevels staan

vast, dat is het enige. Verder kan er heel veel, mits het past binnen

de budgetten. We behandelen vragen en wensen in nauw overleg

met de bewoners én met wederzijds respect binnen het bouwteam.’

die avond daarom veel liever gewoon zien. Dus lagen er op de dans-

vloer in de zaal van het buurthuis enorme plattegronden, op ware

grootte met de oppervlakte van de toekomstige woningen.

Samen hadden de plattegronden wel wat weg van de vloer van een

gymzaal, vertelt Iris Sijssens, planontwikkelaar bij Alphons Coolen.

‘Elk woningtype had een eigen kleur, waardoor de bewoners in één

oogopslag een indruk van de woonoppervlakte kregen. Dat hielp

goed.’ Bovendien was de keuze voor het buurthuis een heel bewuste.

‘Want waar kunnen we de beleving van de woningen beter aanbie-

den dan in de eigen wijk? Daarom gaan wij naar de bewoners toe

in plaats van andersom.’

Design & Build

Een proactieve houding, de opdrachtgever ontzorgen: Alphons Coo-

len maakt er volop werk van. Als het aan directeur Toin Meeuwsen

ligt, stapt het bedrijf steeds meer af van de traditionele aannemers-

rol. ‘Neem nu deze opdracht voor Tiwos. Die kwam tot stand met

het principe Design & Build, waarbij de opdrachtgever één partij
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Conceptwoning voor volop keuze

Het door Alphons Coolen ontwikkelde concept is flexibel en gaat uit

van beleving en bewustwording. De bewoners en locatie staan cen-

traal, op basis van een bouwmethodiek die inspeelt op de locatie,

projectgrootte en complexiteit. Ketenpartnering, LEAN en BIM zor-

gen samen voor optimalisatie van bouwkosten, bouwtijd en product.

Daarnaast omvat het concept de keuze uit meerdere kapvormen en

beukmaten en zorgt het voor projecten die uiteenlopen van ener-

giezuinig tot energieneutraal en zelfs nul-op-de-meter. 

Woning spiegelen

De concept-huurwoningen van Alphons Coolen worden 4,8 meter

breed en 8,9 meter diep. In januari start de bouw, nog voor de bouw-

vak moeten ze klaar zijn. De vier woningen aan elke zijde krijgen

een donkere steen, daartussen is die wat lichter. Kees: ‘Bewoners

kunnen de hele woning laten spiegelen. Elke woning krijgt een cen-

traal geplaatste trap, de slaapkamers komen op de eerste verdieping

of op de begane grond. De keuken staat straks voor of achterin het

huis en indien gewenst op de eerste verdieping.’ Daarnaast krijgen

de gesloten glasvlakken in het plan een afbeelding, als print op glas.

‘En ook daarbij is het aan de bewoners om het ontwerp te kiezen.’

Een van die toekomstige bewoners is Lenny Boelen (40). Nog even

en ze betrekt samen met haar dochter een van de woningen. ‘Voor

een woningcorporatie is dit echt heel luxe. Openslaande deuren, zelf

je keuken kiezen: het is nogal wat.’ Lenny beseft dat sommige zaken

nu eenmaal budgettair gebonden zijn. ‘Dus kies je voor het ene en

laat je het andere achterwege. Uiteindelijk gaat het om voldoende

woongenot. Ik weet zeker dat ik dat in de Twentestraat ga ervaren.’
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‘Samen’ & ‘Bereid’

De kracht van geven en nemen
Prins Bernhardplein in Kaatsheuvel

gesloten rij woningen aan het Prins Bernhardplein in Kaatsheuvel. 

Een mooi project, als je het mij vraagt… Ik heb namelijk iets met

collectiviteit en werk graag met een aaneengesloten geheel. Indivi-

dualiteit boeit me minder.’ ‘Niemand kon toen vermoeden dat dit

het begin van een moeizaam proces was,’ stelt Maurice van Oort,

projectleider bij Casade. ‘Wijzigingen in het bestemmingsplan, be-

lemmerende procedures, de crisis die in alle hevigheid losbarstte, de

veranderende situatie in de woningmarkt… je kunt het niet beden-

ken of we kregen er gaandeweg mee te maken. Op een bepaald mo-

ment hebben we dan ook besloten om alles ‘on hold’ te zetten.’ 

Samen zoeken 

‘Ondertussen bleven we met elkaar volop zoeken naar een oplos-

sing’, zegt Toin Meeuwsen, Alphons Coolen Bouw. ‘Vorig jaar in no-

vember besloten we unaniem dat het nu of nooit was. Welk plan

was wél haalbaar? En hoe zag dat er dan uit? Samen hebben we de

financiële mogelijkheden op een rijtje gezet. Het betekende dat we 

met de billen bloot moesten,’ zegt Van Oort. ‘Welke financiële ruimte

hadden we? Welke taakstellende bezuinigingen konden er worden 

‘Het project ‘Prins Bernhardplein’ in Kaatsheuvel

kende op zijn zachtst gezegd geen vlekkeloze start.

Economische omstandigheden, wijzigingen in het

bestemmingsplan en bepaalde omgevingsfactoren

waren hieraan debet. Maar opdrachtgever Casade,

Alphons Coolen Bouw en Van Asten Doomen Archi-

tecten waren vastbesloten om samen een oplossing

te vinden. Die gezamenlijke bereidheid vertaalde

zich in een haalbaar plan dat ieders goedkeuring

kon wegdragen. Met als gevolg dat in januari 2016

wordt begonnen met de bouw van 15 appartemen-

ten en 14 woningen (waarvan 5 koopwoningen).   

Ik heb iets met collectiviteit.

Lange aanloop

‘In september 2009 kregen wij voor het eerst met dit project te

maken,’ vertelt architect Willem van Asten. ‘Na een selectieprocedure

werd ons bureau gevraagd een ontwerp te maken voor een aaneen-
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die wetenschap nam niet weg dat ik aanvankelijk vreesde dat het

te veel eenheidsworst zou zijn. Die angst bleek echter geheel onte-

recht. De woningen die Alphons Coolen volgens beproefd concept

bouwt, zijn allesbehalve rigide. Ze bieden de nodige ruimte voor af-

wijkingen’, aldus Maurice. Toin knikt instemmend: ‘Het is inderdaad

een concept met flexibiliteit wat betreft de maatvoering, bouwtech-

niek en afwerking. Dat geeft ons de mogelijkheid om in te spelen

op de wensen van de opdrachtgever. In eerste instantie hadden we

drie ontwerpen van conceptwoningen voorgelegd. Opties 1 en 2

bleken al vrij goed aan te sluiten bij het oorspronkelijke ontwerp

van Willem. Dat heeft er denk ik toe bijgedragen dat iedereen zich

vrij snel in het gekozen concept kon vinden.’ ‘De essentie is inder-

daad bewaard gebleven,’ beaamt architect Van Asten. 

Elkaar vertrouwen

Naast conceptwoningen zorgt ook de keuze voor een geïntegreerde

contractvorm voor lagere kosten en meer efficiency. Bij een traditi-

oneel bouwmodel heeft de opdrachtgever te maken met een archi-

doorgevoerd? Welke toegevingen wilde elke partij doen zonder dat

het ten koste van de kwaliteit ging? Het waren vragen waar we

samen het antwoord op moesten zien te vinden.’ Dat alle betrokke-

nen inderdaad de nodige concessies deden, blijkt uit het feit dat het

ultieme plan er kwam. De architect liet de achtergevel varen en

maakte een ontwerp met blokken van vier, drie of twee woningen.

De horizontale witte strook die als verbindende factor over alle ge-

vels loopt (‘Het handelsmerk van Willem’, volgens Toin) bleef echter

bewaard. Op haar beurt stapte Casade af van de oorspronkelijke

opzet om van alle woningen ‘koopwoningen’ te maken en besloot

zij meer woningen in de verhuur te brengen. Alphons Coolen ten

slotte kwam met het voorstel om conceptwoningen te bouwen. Mijn

gesprekspartners zijn het er unaniem over eens dat het resultaat

een ontwerp is dat fris, rustig en eigentijds oogt.

Flexibele conceptwoning

‘Het grote voordeel van conceptwoningen is dat je in relatief korte

tijd een product van relatief hoge kwaliteit kunt neerzetten. Maar 
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tect, aannemer, installateurs, constructeurs enz. Enerzijds houdt hij

de maximale controle en regie over het bouwproject, anderzijds

vergt dat de nodige tijd en energie van hem. Bij een geïntegreerde

contractvorm geeft de opdrachtgever de regie uit handen door

ontwerp- en uitvoeringsfase aan één enkele coördinerende partij

toe te vertrouwen. Simpel gesteld komt het erop neer dat de aan-

nemer moet zorgen dat alles klopt en maakbaar is. Hij coördineert

met andere woorden niet alleen de uitvoering maar ook het voor-

traject. ‘Het vraagt het nodige vertrouwen om alles uit handen te

geven,’ geeft Maurice toe, ‘maar de voordelen van deze manier van

werken zijn aanzienlijk.’ ‘Het zorgt voor kortere lijnen én verhoogt

de betrokkenheid van alle partijen,’ meent architect Van Asten.

‘Je geeft namelijk samen vorm aan de ontwerp- en realisatieplicht.

In het traditionele autoritaire bouwmodel komt de architect met

een plan, waarna zowel de aannemer als de constructeur met een

prijs komt. In dit geïntegreerde model wordt van meet af aan de

knowhow van alle betrokken partijen in het plan geïntegreerd.

Op die manier wordt het een project waar je samen de verantwoor-

delijkheid voor draagt.’

BIM

Ook het gebruik van een Building Information Model (BIM) getuigt

van openheid en samenwerking. Het is een werkmethodiek waarbij

de kennis en informatie van de verschillende bouwdisciplines

worden samengebracht in een driedimensionaal bouwmodel. Alle

relevante informatie over de levenscyclus van een gebouw is dus in

één centraal systeem terug te vinden, wat niet alleen tijdens de

uitvoering maar ook na de oplevering van groot belang is. Hoewel

BIM met rasse schreden zijn intrede doet, is deze manier van werken

allesbehalve gemeengoed. ‘Je moet naar elkaar willen en durven

luisteren en dat is in de vrij conservatieve bouwwereld niet vanzelf-

sprekend’, geeft Meeuwsen als verklaring. ‘Het vraagt een andere

mindsetting van alle betrokkenen. De blik moet veel breder. Je brengt

elkaars belangen ter tafel en zoekt samen naar oplossingen’, meent

Het maakt de samenwerking prettiger.

V.l.n.r.: Willem van Asten - Van Asten Doomen Architecten, 
Maurice van Oort - projectleider bij Casade,
Toin Meeuwsen - directeur Alphons Coolen Bouw

Van Oort. ‘Dat komt niet alleen de uitvoering ten goede, maar maakt

het samenwerken ook prettiger,’ voegt Willem eraan toe.

Onder gunstig gesternte

Afgelopen september was het eindelijk zo ver: in het buurthuis werd

een inloopavond voor de omwonenden georganiseerd. Iedereen was

aanwezig: opdrachtgever Casade, Van Asten Doomen Architecten,

Alphons Coolen Bouw, de gemeente Kaatsheuvel, wijkconsulenten

en –beheerders, de toekomstige uitvoerder… De avond werd niet al-

leen druk bezocht maar werd door iedereen ook als zeer positief er-

varen. De bouw kan dus van start gaan. In januari 2016 wordt

begonnen met de woningen, daarna volgen de appartementen. Een

strakke LEAN-planning geeft aan dat de laatste appartementen op-

geleverd worden in het derde kwartaal van 2016. Het lijkt er dus op

dat project ‘Prins Bernhardplein’ eindelijk onder een gunstig ge-

sternte verder kan gaan.
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Wonen aan de Waterkant
Nieuw Jeruzalem in Tilburg

Blok B - in voorbereiding

Blok C - in verkoop

Blok A - gerealiseerd
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Familiebedrijven. Ze worden ook wel de hoekstenen

van de economie genoemd. Maiburg, inkoper en

verkoper van lijmen, parketbenodigdheden en

schuur- en plaatmaterialen, is zo’n bedrijf. “Wij

kennen geen hoge pieken of diepe dalen. Als het in

de markt slecht gaat, gaat het bij ons wat minder.

Gaat het goed dan varen wij rustig voort”, aldus

Bas Maiburg. Bas (vijfde generatie) volgde in 2011

vader Frans op als directeur en bestiert nu met

twee niet-familieleden het bedrijf dat in 1886 werd

opgericht als schoenenfabriek. In de gemeente

Waalwijk waar grondlegger Carolus van der Heij-

den (de naam Maiburg komt af van schoonzoon

Sebastian) begon, werken vandaag de dag vijfen-

tachtig mensen. En, Maiburg breidt uit. Op dit mo-

ment is de bouw van een nieuwe bedrijfsruimte van

4500 m² in volle gang. Het nieuwe pand dient

straks voor houten plaatmateriaal en biedt daar-

naast plaats aan kantoren. Met vader en zoon blik-

ken we terug én vooruit op het verleden, het heden

en de toekomst.

De hond

Waar een familiebedrijf voor de één aanvoelt als een extra gezinslid

dat áltijd mee aan tafel zit, was dat in Bas’ geval anders. “Ik heb

nooit het idee gehad dat alles om het bedrijf draaide. Integendeel,

als kind zag ik mijn vader juist heel vaak, tussen de middag aten we

samen onze boterhammen. Hij ging ook gewoon mee naar de

zwemlessen en hockey.” Voor Frans was dat anders. “Het ging vaak

over het bedrijf in ons gezin. In volgorde van belangrijkheid stond

de Heer op de eerste plek, dan kwamen je ouders en dan was er SIA,

onze Zwitserse leverancier.” Een kamertje van het ouderlijk huis in

Leidschendam fungeerde destijds als kantoor en later werd de ga-

rage in gebruik genomen. “Met iedere meter die erbij kwam, werd

een ‘eerste steen’ gelegd. Het bedrijf, en daarmee het personeel, was

belangrijk. De hond – waar we lang op hadden gewacht – moest

wijken toen de secretaresse door hem besprongen was tijdens haar

lunchpauze in de tuin. Dat ik mijn vader zou opvolgen lag voor de

hand, het was al heel wat dat ik nog de tijd kreeg om te studeren.

In 1987 startte ik als adjunct-directeur bij Maiburg.” Bas: “In mijn

geval was het niet vanzelfsprekend dat ik het bedrijf in zou gaan.

Mijn ouders raadden me juist aan om eerst buiten het bedrijf te kij-

ken. Ik studeerde belastingrecht en werkte daarna als adviseur voor

‘Wie de eerste steen legt?
Dat moeten we nog uitvechten’
Familiebedrijf Maiburg uit Waalwijk breidt uit

WERKEN
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een verzekeringsmaatschappij. De afstand tussen de afdelingen was er

groot, een hiërarchische organisatiestructuur en -cultuur. Toen kwam

de vraag of ik eens iets anders wilde doen. Maiburg bestaat uit een

goede club van mensen en vormt een stabiel bedrijf; de generaties voor

mij hebben goed opgepast. Ik begon in 2006 en voelde me er van begin

af aan thuis.”

Verschillen

‘Zo vader, zo zoon’ gaat niet op als we het hebben over de manier

waarop invulling gegeven wordt en werd aan het directeurschap. “Ik

ben meer hands-on dan mijn vader. Gisterenochtend stond ik nog in

Gouda platen uit te zoeken. Mijn vader was meer beschouwend, hij zette

de koers uit. Ik ben graag met de dagelijkse gang van zaken bezig.” Wat

beiden gemeen hebben als directeur is hun streven naar een wij-gevoel

op de vloer. “De sfeer is goed”, zegt Frans. “Niet alles kan gezegd worden,

maar wel ‘veul’. Of dat typisch familiebedrijf is, weet ik niet. Misschien

wel.” Bas: “Ik vind het leuk als de medewerkers het leuk vinden. Onze

mensen omschrijven het bedrijf als ‘gemoedelijk’. In het magazijn werken

twee broers en hun vader werkten ook al bij ons in de Grotestraat.

Die zeiden ooit dat het hier zo lekker normaal is, niet over de top. Zulke

dingen vind ik erg fijn om te horen. 

Mensen blijven hier óf hun leven lang óf hooguit een jaar, een tussen-

modus is er niet. Diezelfde band hebben wij met onze klanten en leve-

ranciers. Met een groot deel werkte mijn opa ook al samen. Wij zijn van

de lange relaties.”

Uitdaging

“Maiburg bedient zowel grote als kleine afnemers. Deze week verstuur-

den we nog zeventig pakketjes met onderhoudsproducten naar de Ri-

tuals winkels in Spanje. Twee jongens staan daar alle stickertjes op te

plakken, ik vind het leuk dat dat bij ons kan. Bovendien produceren we

hier in Waalwijk nog steeds wat lijm voor de schoenenindustrie. Eén

keer per jaar ontvangen we een heel specifieke order uit de Achterhoek:

een stel cafés gebruikt onze lijm al jaren voor de bloemencorso’s en het

is altijd de vraag wanneer we gebeld worden. In rap tempo moeten we

dan zorgen dat er genoeg is. Ook zijn er adressen die ieder jaar tien

schuurbanden bestellen. Wij vinden het belangrijk om niet alleen de

grote jongens, maar juist ook de kleinere partijen te ontzorgen. Daar ligt

voor ons de uitdaging. We verkennen ook nieuwe markten zoals bijvoor-

beeld de jachtbouw. Een sector die staat of valt met afwerking: de bui-

tenkant moet glimmen. Steve Jobs’ jacht werd glad gemaakt met ons

schuurpapier.”

Bouwen

Over de rol die vader Frans tegenwoordig bekleedt, is hij duidelijk. “Ik

probeer zoveel mogelijk afstand te houden. Je moet de jonge garde niet

voor de voeten lopen. De pup die ik kreeg als afscheidscadeau, is een

goede tijdsbesteding. Het bouwen ligt wel nog steeds bij mij. In 2011

nam Bas het bedrijf over, maar niet het onroerend goed. Ik ben de bouw-

heer. De huidige uitbreiding kwam op verzoek van de huurder.” Bas: “We

hebben ons voor de realisatie van de nieuwe ruimte laten adviseren door

Van Aken Architecten uit Eindhoven. Zij hadden goede ervaringen met

Heerkens van Bavel en daarnaast sprak Heerkens’ voorstel ons, mede

door de snelle bouwtijd en goede reputatie, het meeste aan. Het contact

met hen verloopt goed. We kijken uit naar het voorjaar van 2016 wan-

neer de oplevering gepland staat.”

Volgend jaar bestaat Maiburg honderddertig jaar. Al die jaren hield

het familiebedrijf de traditie van de eerste steen in ere. “Alle eerste

stenen uit het verleden werden verwerkt in de gevel van het kan-

toor waar we nu zitten”, zegt Bas. “We moeten nog even uitvechten

wie de eerste steen van de nieuwe houthal mag gaan leggen. Dat

wordt nog een discussie…”
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Niek van den Broek spreekt het als directeur van

de Heuvelpoort maar gewoon uit: nog pakweg

een jaar en dan wordt de parkeergarage in het

centrum van Tilburg de meest bezochte van de

stad. Voormalige winkelruimte verdwijnt en maakt

plaats voor twee keer zoveel parkeergelegenheid.

Modern, goed bereikbaar en van alle gemakken

voorzien, wat van parkeren niets minder dan bele-

ving maakt. ‘We laten geen vierkante meter onbe-

nut.’

Een grootscheepse verbouwing wacht. Maar om daarmee ook de

naam van het gebouw maar te veranderen? Niek van den Broek

hoefde er niet lang over na te denken. ‘De Heuvelpoort blijft de Heu-

velpoort. De naam hoort bij Tilburg, dat blijft zo.’ Als directeur van

de Heuvelpoort weet Niek maar al te goed wat het gebouw voor

menig Tilburger betekent. ‘Hier liggen voor veel mensen veel herin-

neringen. Hier ging je winkelen, hier ging je naar de film.’

De Heuvelpoort is een blikvanger in hartje Tilburg. Al sinds de ople-

vering in 1981 heeft het gebouw een multifunctionele bestemming.

Er was een bioscoop, gevolgd door een kinderspeelparadijs. Er was

een postkantoor en in de passage kon je terecht bij veel winkels. 

Hoe anders is dat nu. In de kelder trekken sportketen Basic-Fit, well-

ness-concept CitySauna en restaurant Taste! weliswaar nog de no-

dige bezoekers, net als Mercure Hotel op de begane grond. Maar in

de passage zijn de winkels weg en is de beweging er volgens Niek

letterlijk uit. ‘Met het verhogen van het plein op de Heuvel viel de

natuurlijke doorloop weg. Mensen liepen niet meer door de passage

richting het Piusplein.’ 

Voorop in de binnenstad
Verbouwing Heuvelpoort

Uitbreiding garage Heuvelpoort
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Net geen Primark

Er waren plannen om de winkelbestemming in de Heuvelpoort

nieuw leven in te blazen. Zo was Niek onder meer in gesprek met

warenhuis Primark, dat serieus interesse had in de gehele vloerop-

pervlakte van het winkelcentrum en de oude bioscoop. ‘Maar die

plannen ketsten af toen de gemeente Tilburg Primark een andere

locatie bood. Ik vind dat nog altijd een gemiste kans voor de bin-

nenstad.’

Uiteindelijk was het ergens in november 2012, toen Niek op de eer-

ste verdieping van de huidige parkeergarage in de Heuvelpoort naar

de witte muur keek. ‘Ik dacht aan de enorme kolos erachter. Aan de

voormalige bioscoop waar we al zo lang niets meer mee deden.

Waarom zouden we die 3.000 vierkante meter niet bij de parkeer-

garage betrekken? Het zou een fikse investering zijn, zeker na de fi-

nanciële inspanningen in de voorgaande jaren. Ook de huidige

parkeergarage zou flink op de schop moeten. De ingang is te smal,

de helling te steil. Mensen parkeren hun auto liever ergens anders.’

Niek besprak zijn plannen met bouwmanager Frank van Oers, voor

wie de Heuvelpoort geen onbekend terrein is. Franks vader Jac ont-

wierp het pand. Bovendien verzorgt Van Oers Weijers Architecten

en Bouwmanagers al sinds een jaar of tien de bouwtechnische be-

geleiding voor de Heuvelpoort. Frank kent de waarde van het ge-

bouw voor de stad, maar weet ook dat het toe is aan een volgende

fase. ‘Neem bijvoorbeeld die ingang van de parkeergarage. Die moet

inderdaad breder en daardoor gebruiksvriendelijker worden.’

Technisch hoogstandje

Met de ingang noemt Frank nog maar een klein deel van de plannen.

De parkeergarage krijgt er 200 parkeerplaatsen bij, wat een verdub-

beling van het huidige aantal betekent. En dat binnen een gebouw

waarin ook veel intact blijft. ‘Architectonisch is dit misschien niet

het meest spannende project. Maar in technisch opzicht komt er

heel wat bij kijken.’ 

Zo heeft het gebouw een skeletconstructie met vloeren van voor-

gespannen beton. Die kun je niet zomaar door gaan breken. En er-

varing met een soortgelijk project? Dat is er volgens Frank nog niet

zoveel. ‘Waar in een binnenstad is een winkelcentrum al eens ver-

bouwd tot een parkeergarage? Er wordt ook op andere plekken in

het land over gesproken, maar hier doen we het toch maar even. In

dat opzicht lopen we voorop met dit project, dat overigens de opzet

heeft van een BIM-traject. Daardoor werden knelpunten al in een

vroeg stadium zichtbaar.’ 

Betrokken bij Tilburg

Na de aanbesteding begin 2014 kwam Heerkens van Bavel Bouw als

beoogd bouwpartner uit de bus. Prijs speelde daarbij uiteraard een

rol, maar gaf voor Niek niet de doorslag. ‘Ik heb me vooral laten lei-

den door de goede voorbereiding door Heerkens van Bavel. Zo wees

het bedrijf mij op het gebruik van ballasttanks. Die zijn nodig omdat

we flink wat gewicht gaan weghalen, waardoor de hele Heuvelpoort

zou kunnen opdrijven… Zelf had ik daar nog geen seconde aan ge-

dacht. Heerkens van Bavel toont zich commercieel én betrokken, die

Impressie Piusplein

37

combinatie spreekt mij erg aan. Het bedrijf is er echt een uit deze

stad, met de drive om hier iets moois te creëren.’

Juist die betrokkenheid komt goed van pas bij een project in de bin-

nenstad. De Heuvelpoort staat aan de cityring, waar dagelijks veel

verkeer overheen komt. Er was dan ook heel wat overleg nodig met

de gemeente, die uiteindelijk toestemming gaf voor een tijdelijke

bouwplaats langs het gebouw. En de bouwkraan? Die komt na veel

overleg niet naast, maar óp het pand.

Meters in de zomer

Inmiddels heeft Heerkens van Bavel Bouw de eerste voorbereidingen

uitgevoerd en is klaar om vooral in de eerste helft van het komende

jaar meters te maken, terwijl de Heuvelpoort gewoon openblijft.

‘We hebben daarom goed gekeken hoe vaak mensen gebruik maken

van een parkeergarage’, vertelt Wim Mathijsen, hoofd commercie

bij Heerkens van Bavel Bouw. ‘In de winter zijn er dat veel meer dan

in de zomer, wanneer mensen vaker de fiets pakken. Voor ons reden

om de betonreparatie in de zomer te plannen en zo de overlast zo-

veel mogelijk te beperken.’

Naar verwachting is de verbouwing eind 2016 gereed. Waarna de

parkeergarage van de Heuvelpoort niet alleen twee keer zoveel par-

keerplaatsen heeft, maar ook is voorzien van de laatste toepassin-

gen. Led-verlichting, voldoende oplaadpunten voor elektrische

auto’s, dip & go pinbetalingen: de Heuvelpoort wordt een parkeer-

garage van de toekomst. 

Wim: ‘Met dit project zetten alle betrokken partijen zich goed op de

kaart. En dat dankzij een soepele en constructieve samenwerking,

met volop ruimte voor overleg.’ Niek is het daar roerend mee eens.

‘We vullen straks elke meter optimaal in. Daarvan profiteren wij als

Heuvelpoort, maar dankzij meer bezoekers van de parkeergarage

ook de winkels en horeca om ons heen. Functioneel en vriendelijk

voor elke bezoeker: dát is wat de Heuvelpoort gaat worden.’

Project : Verbouwing Heuvelpoort 

Locatie : Heuvelpoort, centrum Tilburg

Opdrachtgever : Heuvelpoort VOF

Afgerond : Volgens planning eind 2016

Architect : Van Oers Weijer Architecten en

Bouwmanagers

Impressie Heuvelring
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De Rabobank wilde het bestaande pand aan de

Spoorlaan in Tilburg ombouwen en herinrichten

tot een duurzaam ontmoetingscentrum. Al tijdens

de ontwerpfase behaalde de bank daarvoor het

BREEAM-certificaat **** Excellent, als bewijs dat de

duurzaamheidsprestatie van het gebouw uitstekend

zou gaan scoren. Dat proefde natuurlijk naar meer.

Daarom kregen Heerkens van Bavel en de andere

bouwteampartners de opdracht om ook voor de uit-

voeringsfase dit certificaat te behalen. 

Het bouwteam stripte het complete pand en demonteerde installa-

ties waar nodig. Ook werden installaties opgewaardeerd en herge-

bruikt, waarna een herindeling van de ruimten plaatsvond. Daar

waar mogelijk werden materialen hergebruikt. Alleen wanneer het

écht noodzakelijk was, werden nieuwe materialen aangeschaft –

met de nadruk op duurzaamheid. Bovendien kreeg de gevel een

nieuwe bekleding, met hoogwaardige isolatie en wit stucwerk. 

Duurzaam tot in de details

De duurzaamheid van het pand zit ‘m onder meer in het gebruik

van waterbesparende toiletten. Ook heeft het gehele pand led-ver-

lichting, een groen dak en een nieuwe gasabsorptiewarmtepomp.

Er zijn bewegingssensoren en daglichtregeling en er liggen zonne-

panelen op het dak. Daarnaast is het pand lichter en transparanter

en ingericht op Het Nieuwe Werken. Zo zijn er flexibele werkplekken,

naast ruimten waar mensen kunnen werken en elkaar ontmoeten.

Tel hierbij op het werkcafé en een multifunctionele ruimte voor de

ontvangst van ruim 200 mensen en je kunt gerust stellen dat het

nieuwe Rabobank Ontmoetingscentrum eigenlijk alles in huis heeft.

Heerkens van Bavel heeft alles op alles gezet om de werkzaamheden

volgens BREEAM-eisen uit te voeren en dat is gelukt! 

We leverden het pand op 12 februari 2015 op, waarna op 28

augustus dit jaar de directievoorzitter van de Rabobank het BREEAM

uitvoeringscertificaat**** Excellent in ontvangst mocht nemen.

Een kroon op het werk van Heerkens van Bavel.

Duurzame ambities 
Rabobank Tilburg e.o.
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Tot begin dit jaar werden het Brabantse dorp Boxtel

en omstreken, elektrisch gevoed vanuit het hoog-

spanningsstation in Eerde, een paar dorpen ver-

derop. Dat tijdens het transport stroomverlies

optreedt, is onvermijdelijk maar niet problema-

tisch. Wél een probleem was de exponentiële toe-

name van de stroomvraag in en rondom Boxtel,

voor een groot deel te wijten aan het Rabobank-da-

tacenter, gelegen op industrieterrein Vorst A. Want

de snelle groei van het internetbankieren gaat

hand in hand met de behoefte aan meer stroom.

Tel daar het industrieterrein in wording en de ver-

eiste huis-aan-huisvoorziening bij op en je begrijpt

waarom er dringend nood was aan een eigen

Boxtels hoogspanningsstation. Lars, Kees, Chris en

Sjaak vertellen hoe dit er uiteindelijk kwam.

Even voorstellen

Lars Conjaerts en Chris van Thiel zijn allebei ‘Projectengineer Bouw-

kunde & Civiele Techniek’ bij Enexis. Samen zijn ze verantwoordelijk

voor de Enexis-nieuwbouw in Brabant en Limburg. Sjaak Evers en

Ik kan het met mijn ogen dicht.

Kees van Dijk zijn op hun beurt oudgedienden van Heerkens van

Bavel. Sjaak is projectbegeleider en heeft de afgelopen dertig jaar

meer dan twaalf hoogspannings-stations gebouwd. ‘Ik kan het met

mijn ogen dicht ‘, zegt hijzelf. Kees heeft als calculator de meeste

projecten voor Enexis berekend. Met zijn scherpe calculaties draagt

hij ertoe bij dat zijn collega’s aan de slag kunnen. En dat doet hij al

bijna veertig jaar… Dat ik om de tafel zit met ervaren mannen, is

een understatement.

Vroeger en nu

Allereerst laat ik mij uitleggen hoe het proces van de stroomvoor-

ziening in (Zuid-)Nederland eigenlijk verloopt. ‘Een deel van de be-

nodigde elektriciteit wordt aangeleverd door de Amercentrale, een

kolengestookte elektriciteitscentrale in Geertruidenberg’ vertelt Lars.

Kees voegt er een stukje geschiedenis aan toe: ‘Die centrale was

vroeger eigendom van de PNEM (Provinciale Noord-Brabantse Elek-

triciteitsmaatschappij). En om dan even in het verleden te blijven;

Heerkens van Bavel heeft het grootste deel van de Amercentrale ge-

bouwd.’ Concreet betekende het dat de PNEM verantwoordelijk was 

Zeker van stroom

En dan denk ik aan Boxtel
want daar brandt nog licht’
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Zij voeden ons en wij geven het door.

voor zowel de productie als distributie van de stroom. Bijna tien jaar

geleden kwam er echter een wet waarbij de productie, transmissie

en distributie van energie gesplitst werden. Uit veiligheidsoverwe-

gingen (lees: om te vermijden dat ‘s lands stroomvoorziening in bui-

tenlandse handen viel) besloot de overheid één enkele partij

verantwoordelijk te stellen voor het beheer van het nationale hoog-

spanningsnet. Sindsdien is TenneT verantwoordelijk voor alle Ne-

derlandse netten van meer dan 110 kV. Hun netten verbinden de

regionale elektriciteitsnetten met elkaar én met het Europese net.’

‘Concreet betekent het dus dat TenneT de stroom binnenhaalt en

wij die verder verdelen’, zegt Chris. ‘Zij voeden ons met stroom. Via

ondergrondse kabelverbindingen brengen wij die vervolgens naar

grotere klanten, zoals het Rabobank-datacenter en naar kleinere

verdeelstations voor de huis-aan-huis voorziening.‘ 

Tweerichtingsverkeer

De tijd van het traditionele energieproces, waarbij de energie vanuit

de grote kolen- of gascentrales naar de consument gaat, behoort

tot het verleden.  Eenrichtingsverkeer maakt steeds meer plaats voor

een wisselwerking. Consumenten worden steeds vaker producenten

van energie, getuige het groeiende aantal installaties voor zonne-

installaties. En ook windenergie lijkt een sprint in te zetten. Zonne-

panelen en windmolens van burgers en bedrijven ‘voeden’ met

andere woorden steeds meer het net en die tendens is niet te keren.

Dit alles heeft echter ingrijpende gevolgen. Door derden opgewekte

energie zorgt immers niet alleen voor een zwaardere belasting, maar

kan ook de balans van netten grondig verstoren. Omdat het een dy-

namisch proces is, weet men niet hoeveel energie er binnenkomt,

waar die stroom heen gaat, of waar hij vandaan komt. Hoe blijf je

dan vraag en aanbod op elkaar afstemmen? Hoe speel je als ener-

gieleverancier in op die factor van onzekerheid? ‘Slim verbruik, duur-

zame netten, opslag van zonne-energie… het zijn inderdaad

complexe vraagstukken waar onze strategische en ontwikkelings-

departementen volop aandacht aan besteden,’ antwoordt Chris.

‘Maar gelukkig spelen die factoren geen rol bij de bouw van een

hoogspanningsstation als dit.’   

Van voor naar achter…

Wat niet wegneemt dat er in Boxtel andere remmende factoren aan

het werk waren. ‘Het besluit, om dit hoogspanningsstation te bou-

wen, werd acht jaar geleden genomen. Zowel TenneT als Enexis

waren het erover eens dat er netverzwaring moest komen in de

vorm van een nieuw 150 kV-station. Maar het was niet eenvoudig

om de juiste locatie te vinden. Het proces verliep niet echt soepel,’

zegt Lars diplomatisch. ‘Zelfs toen de keuze uiteindelijk op dit terrein

viel, moest er nog heen en weer worden geschoven. Tweehonderd

meter vooruit, tweehonderd achteruit…. Kortom, we konden pas in

2013 beginnen met bouwen, terwijl we het station al in 2012 in ge-

bruik hadden willen nemen. Als je dan eindelijk aan de slag kunt, is

het wel zo prettig als je te maken hebt met een ervaren bouwer als

Heerkens van Bavel.’ 

Standaard of niet?

‘Natuurlijk vraagt dit soort gebouwen om een eigen aanpak; zo

moeten alle metalen onderdelen, zoals bijvoorbeeld de wapening in

de betonconstructies, geaard zijn’, legt projectbegeleider Sjaak uit.

‘Maar het grote voordeel van dit soort constructies is toch dat het

vrijwel voor 95% standaardbouw is. Dat bevordert het bouwproces.

In een half jaar tijd kun je het in principe klaar hebben, althans als

alles vlekkeloos verloopt zoals hier het geval was.’ ‘In principe bou-

wen we standaard’ valt Chris hem bij, ‘wat niet wegneemt dat elke

standaard toch anders is. Wat de binnenwanden, de constructie, het

dak betreft, is er inderdaad weinig ruimte voor variatie. Maar je blijft

hoe dan ook met 5% variatie zitten.’ 

Klaar voor een halve eeuw

Volgens de mannen wordt een en ander ongetwijfeld inzichtelijker

als ik het met eigen ogen aanschouw. Dus besluiten ze me rond te

leiden in en rond het nieuwe hoogspanningsstation. Via de kabel-

kelder gaat het naar de bedieningsruimte. Ik zie een indrukwekkende

rij schakelkasten van waaruit enorme rode kabels vertrekken. Op-

vallend is dat die van de Rabobank inderdaad aanzienlijk groter zijn

dan alle anderen. Enthousiast wijst Lars mij op reservekasten en uit-

breidingsmogelijkheden. Op schermen zie ik statusrapporten van

verholpen storingen. En alsof dit nog niet indrukwekkend genoeg

is, word ik buiten geconfronteerd met twee imposante transforma-

toren die boven alles uit torenen. Ze vormen elkaars back-up zodat

Boxtel en omstreken niet zonder stroom komt te vallen. Een ding is

zeker: met dit nieuwe hoogspanningsstation gaat de regio de ko-

mende veertig jaar een zorgeloze stroom-toekomst tegemoet.

Elke standaard is anders.
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Flexibel over de finish
Sportketen Decathlon profileert zich in Breda

Toch is er sinds kort een uitzondering, aan de zuidrand van Breda.

Op een steenworp afstand van snelweg A27 staat daar een gloed-

nieuwe Decathlon-winkel, als onderdeel van de evenementenzone

binnen de gemeente Breda. 

Klaar voor actie

De omgeving rondom het pand oogt nu nog wat kaal, maar vergis

je niet: na de officiële opening eind november is het pand aan de

Bavelse Parklaan the place to be voor veel sportliefhebbers. Binnen

staan lange rijen rekken op een afgevlinderde vloer, die ruimte biedt

aan een winkeloppervlakte van ruim 4.200 vierkante meter. Buiten

liggen moderne sportveldjes. Het pand bestaat uit een staalcon-

structie met sandwichpanelen en krijgt bovenop het dak 3.000 vier-

kante meter aan zonnepanelen.

Want ook dát is het nieuwe pand van Decathlon: duurzaam en ener-

giezuinig, overeenkomstig de eisen van deze tijd. Peter Fassaert,

building manager bij Decathlon, vertelt het met gepaste trots.

‘De zonnepanelen voorzien het hele pand van voldoende energie.

Er hangt led-verlichting aan de plafonds, ook hebben we naar de

Het pand oogt modern en strak, als een gebouw

van deze tijd. Toch had de bouw van de nieuwe

winkel van sportketen Decathlon in Breda nog

heel wat voeten in de aarde. Gebrek aan infra en

stroom, een sloot dwars over het terrein: het zijn

niet de meest ideale omstandigheden voor een soe-

pel bouwtraject. Ondanks die strubbelingen kijkt

Peter Fassaert van Decathlon tevreden terug op het

project. ‘Transparantie stond voorop.’

Een beetje sportliefhebber weet Decathlon wel te vinden. Wat wil

je ook, met een keten die zich richt op een zo groot en compleet

mogelijk assortiment voor iedere sporter. Die kan bij Decathlon

terecht voor praktisch alles van voetbal, tennis en hockey, tot hand-

boogschieten, schermen en karate. Uiteindelijk heeft Decathlon alles

in huis voor 65 sporten. En van dat assortiment is 80% eigen merk.

Zoveel grote Decathlon-winkels als in Frankrijk en Italië telt Neder-

land niet. Dit vanwege de Nederlandse wetgeving, die weinig ruimte

biedt aan grootschalige retail in sportspullen op een buitenlocatie.
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sen: dat lukte allemaal wel. Maar bij het inregelen van de installaties

ondervond het bouwteam behoorlijk wat problemen. Peter: ‘We heb-

ben daar veel last van gehad – geheel buiten de schuld van Heerkens

van Bavel om.’

Welkom op elk moment

Zo hoog als Decathlon de duurzame lat voor zichzelf legt, zo hoog

legt ze die ook voor partners. Heerkens van Bavel Bouw kan daar

over meepraten, tot tevredenheid van Peter. ‘Het bedrijf heeft zich

soepel en transparant opgesteld. We waren bij ieder werkoverleg

welkom, dat vond ik erg prettig. Bovendien wist Heerkens van Bavel

samen met bureau Quadrant4 de BREEAM-theorie goed naar de

praktijk te vertalen. En dat echt tot op de bouwplaats. Denk bijvoor-

beeld aan een vaste en overkapte rook-unit op de bouwplaats. Aan

vlonders op het terrein, aan een invalidentoilet en een degelijke

CO2-registratie.’

Zo terugkijkend op het project spreekt Peter van een opdracht op

de traditionele, Hollandse manier. ‘Maar dan wel een waarbinnen

transparantie vooropstond. Fijn als een partij zich ondanks zoveel

strubbelingen zo soepel en transparant opstelt. Heerkens van Bavel 

heeft zich wat mij betreft bewezen als een aannemer van deze tijd.’ 

Project: Decathlon Breda

Locatie: Bavelse Parklaan in Breda

Opdrachtgever: Decathlon

Opgeleverd: Oktober 2015

Architect: Kiko Tebar (Decathlon)

omgeving gekeken. Die heeft een ecologisch ontwerp, waarin zoog-

dieren voldoende beschutting vinden.’

Wie de bedrijvigheid rondom het pand van Decathlon ervaart, kan

zich maar moeilijk voorstellen hoe stil het hier lange tijd was. Peter

werkt sinds anderhalf jaar bij Decathlon, maar kent de voorgeschie-

denis maar al te goed. ‘Het heeft alles bij elkaar best even geduurd

voordat we hier aan de slag konden. De politiek heeft lang gespro-

ken over de ontwikkeling van het evenementengebied.’

Voet aan de grond

Decathlon kreeg ongeveer een jaar geleden de bouwvergunning en

paste het ontwerp van de eigen conceptwinkel aan, aan de Neder-

landse norm. Voorzien van de ambitie om het BREAAM Good-cer-

tificaat te behalen, schreef de sportketen vervolgens de

aanbesteding uit voor vier losse percelen. Naast die voor de W- en

E-installatie ging het daarbij ook om het terrein en het bouwkundige

deel. Peter: ‘In Frankrijk en Italië is het gebruikelijk om aan te beste-

den per perceel. In Nederland ligt dat anders, daar gaat het vaak om

één hoofdaannemer.’

Uiteindelijk koos Decathlon met Heerkens van Bavel Bouw voor die

laatste optie. Volgens Peter woog de BREEAM-ervaring van het be-

drijf daarbij zeker mee. ‘Maar we hebben ook gekeken naar de vol-

ledigheid van de stukken, net als de planning en het gevoel.

Heerkens van Bavel heeft bewezen erg flexibel te zijn.’ Nu was die

eigenschap ook geen overbodige luxe, vertelt Peter. ‘Heerkens van

Bavel kreeg de opdracht begin april, met de opleverdatum op half

oktober. Die hebben we gehaald, ondanks bijzonder veel tegensla-

gen. Zo liep tot vlak voor de bouw van het pand nog een sloot over

het terrein. Die sloot moest dicht, ook de infra en stroomvoorziening

waren heel lang niet in orde.’

Beton storten, het staalskelet opbouwen en de gevelwanden plaat-
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Logistiek maatwerk voor Biesheuvel Techniek

Duurzaam door herontwikkeling

niek aangegeven. Met 34 vestigingen verspreid over het land, kleurt

de kaart al aardig. Wat niet wegneemt dat het groeiproces onver-

minderd verder gaat. Zo werd recent nog een Zeeuwse vestiging

toegevoegd aan de bestaande lijst. Dat bijna alle Nederlandse in-

dustrie- en maakbedrijven klant zijn van Biesheuvel Techniek, is dan

ook geen boude uitspraak maar pure realiteit. Ook buiten de lands-

grenzen (met name in Frankrijk, Italië en Duitsland) groeit de klan-

tenportefeuille van Biesheuvel Techniek gestaag. ‘Ons succes stoelt

op drie factoren: schaalgrootte, speed en smartness,’ beantwoordt

Meino de vraag. ‘Industriële en onderhoudsklanten uit alle sectoren

vinden bij ons een compleet assortiment industrial supplies en in-

dustrial uptime services. Concreet betekent het dat we 700.000 ar-

tikelen op voorraad hebben. Daarnaast staan we bekend om onze

leverbetrouwbaarheid. Doorgaans leveren we binnen 24u. De derde

factor ‘smartness’ staat voor het intelligent ondersteunen van klan-

ten. Wij helpen onze klanten hun mechanische MRO-processen

(Maintenance, Repair & Operations) efficiënter te laten verlopen.

Met onze oplossingen en onze knowhow kunnen zij kosten besparen

en hun uptime productiviteit verbeteren.’ 

Aan de ene kant was er Biesheuvel Techniek, een to-

taalleverancier van oneindig veel onderhouds- en

productiebenodigdheden. Door exponentiële groei

was het bedrijf uit zijn voegen gebarsten, waar-

door het op zoek moest naar een nieuw distributie,

sales- en servicecentrum. Aan de andere kant was

er HVBM Vastgoed, sterk in ‘Build to Suit’. Afgelopen

zomer kwamen vraag en aanbod succesvol bij el-

kaar. Meino Noordenbos, CEO Biesheuvel Groep BV

en Adriaan Molenschot, directeur HVBM Vastgoed

ondertekenden gezamenlijk een langdurige huur-

overeenkomst voor een nieuw te bouwen pand in

Venlo. Op de dag dat de bouwvergunning werd af-

geleverd, praatten we met beide heren over dit

prestigieuze project.

34 and counting…

In het kantoor van Meino Noordenbos prijkt een grote kaart van

Nederland. Met pionnen staan de vestigingen van Biesheuvel Tech-
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Ons succes? 
Schaalgrootte, speed en smartness.

Coöperatieve verhuurder

‘Door het volume aan voorraad en de snelle expansie van het bedrijf,

volstond de huidige 5.600m2 magazijnruimte niet langer. Het was

duidelijk dat we moesten uitkijken naar een nieuw en vooral groter

distributie-, sales- en servicecentrum,’ gaat Meino verder. ‘Momen-

teel gebeurt de distributie nog voor 40% vanuit de lokale vestigin-

gen. Het is echter de bedoeling dat het nieuwe distributiecentrum

80% van alle distributieactiviteiten voor zijn rekening neemt.’ Noor-

denbos benadrukt dat hij dankzij de prima verstandhouding met de

huidige verhuurder de huur van het pand probleemloos en snel kon

opzeggen. Daardoor kon het zoek- en selectieproces van de nieuwe

locatie voortvarend van start gaan.

Coöperatieve gemeente

Dat het een zichtlocatie moest zijn, was een criterium waaraan niet

te tornen viel. Het hoofdkantoor van Biesheuvel Techniek (Science

Park in Son en Breugel) is prominent zichtbaar voor wie langs de

A57/A50 rijdt en diezelfde visibiliteit zocht Noordenbos ook voor

het nieuwe distributie-, sales- en servicecentrum. Gevraagd naar

het waarom van de keuze voor Venlo antwoordt hij: ‘We hebben er

al twee lokale, goed functionerende distributiecentra en een uitste-

kend team zitten. Als levendig industrie-, transport- en handelscen-

trum, met de Duitse markt letterlijk binnen handbereik, is Venlo

bovendien een interessante locatie. Daarnaast heeft ook wel mee-

gespeeld dat de gemeente Venlo zich bijzonder coöperatief opstelde.

Zij hebben ons echt geholpen bij het zoeken naar een geschikte lo-

catie.’

HVBM Vastgoed

Die ultieme locatie werd aangebracht door Adriaan Molenschot, di-

recteur HVBM Vastgoed. Hij was een van de vijf uitgenodigde vast-

goedontwikkelaars. ‘Biesheuvel Techniek had samen met advies-

bureaus waaronder Archicom, een hard programma van eisen op-

gesteld’, vertelt Adriaan. ‘Wij kwamen met twee voorstellen. Dat

Meino uiteindelijk voor deze locatie koos, was niet voor de hand lig-

gend. De grond was namelijk substantieel duurder. Maar de creati-

viteit die wij aan de dag legden om met deze locatie te komen én

het aspect duurzaamheid door herontwikkeling, gaven de doorslag.’ 

De timing van het project is ideaal.

Institutioneel beleggingsfonds

‘ Ik kende de eigenaar van de grond al langer,’ gaat Adriaan Molen-

schot verder. ‘Hij was geïnteresseerd om te verkopen, maar wilde

ook een prijs voor het leegstaand gebouw dat op de grond stond.

Dat gebouw was gezien zijn specifieke mogelijkheden of beter ge-

zegd beperkingen, voor mij echter van generlei waarde. Het was niet

veel meer dan een betonnen bunker en in feite enkel voor productie

geschikt. Zelfs als de verkoper en HVBM Vastgoed elkaar halverwege

tegemoet zouden komen, zou de grondprijs te hoog blijven. Dat we

deze locatie uiteindelijk toch konden kopen heeft veel, zo niet alles
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Mechatronica-lab

Het gebouw is zoals gezegd gesloopt en een paar dagen na dit in-

terview beginnen de bouwwerkzaamheden. ‘In ons nieuwe distri-

butie-, sales- en servicecentrum willen we tonen dat we meer doen

dan dozen schuiven,’ zegt Meino Noordenbos enthousiast. ‘We wil-

len de toegevoegde waarde van de toepassing van onze producten

tonen. Vanuit dat denken komt er een mechatronica*-lab waarin we

oplossingen die bij klanten staan, simuleren. We laten zien hoe het

proces werkt. Over de keuze van het nieuwe Warehouse Manage-

ment Systeem zijn we al uit: met Manhattan worden voortaan alle

artikelen op maat uitgerekend en op de juiste locatie gelegd. Over

het Warehouse Convey System (het transportbandsysteem) moeten

we nog praten met de overgebleven partijen; Maar één ding is zeker:

met het nieuwe distributie-, sales- en servicecentrum zien we een

mooie toekomst tegemoet. Te meer omdat het met een uitbreidings-

mogelijkheid van 6.000m2 rekening houdt met onze groeiambities.’

‘En in de tussentijd wordt die hoogwaardige extra magazijnruimte

in de markt aangeboden’, besluit Adriaan Molenschot. 

*Nvdr - Mechatronica komt veel voor in de machinebouw en de

industriële automatisering. Het houdt in dat machines bewerkin-

gen uitvoeren op producten en grondstoffen door middel van een

besturingssysteem. 

te maken met de situatie in de kapitaalmarkt. De timing van dit pro-

ject kun je ‘ideaal’ noemen. Op dit moment is er namelijk veel kapi-

taal beschikbaar in de wereld. Probleem is dat het zijn weg niet

vindt. Anders gezegd, er is een enorme zoektocht van kapitaal naar

belegging. Door de beoogde grootte (18.000m2 logistieke ruimte,

1.500m2 mezzanine en 1.400m2 kantoor) is dit gebouw een inte-

ressant institutioneel beleggingsproduct. Als ik een logistiek maat-

werkgebouw neerzet, heb ik namelijk altijd in het achterhoofd dat

het ook een goed beleggingsproduct moet zijn. Wij zijn immers niet

alleen voorfinancier, investeerder en ontwikkelaar, maar we beleg-

gen ook in onze panden.’ 

We doen meer dan dozen schuiven.

Duurzaam door herontwikkeling

‘Bijzonder aan dit project is ook dat het getuigt van duurzaamheid

door herontwikkeling. Het bestaande gebouw was door zijn lelijk-

heid voor velen een doorn in het oog. Ook de gemeente Venlo zag

het liever verdwijnen. Dat die betonnen bunker inmiddels is gesloopt

en plaatsmaakt voor een representatief gebouw dat leven en reuring

brengt, maakt iedereen blij. Door op de bestaande grond iets terug

te bouwen, zijn we duurzaam bezig,’ stelt directeur Molenschot. ‘Ge-

zien de beperkte ruimte in Nederland vind ik dat herontwikkeling

een opgave is die we met z’n allen moeten doen. We moeten er met

z’n allen een maatschappelijke taak van maken. Dat een huurder als

Biesheuvel Techniek eveneens belang hecht aan duurzaamheid, past

helemaal bij onze visie en aanpak.’
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Design & Build
Alle kennis naar voren

Brouwer is aangeschoven, net als ingenieur Olaf Ritchi van K+ Ad-

viesgroep en Ronald van Dielen, hoofd engineering bij Heerkens van

Bavel Bouw. De drie zijn geen onbekenden voor elkaar en hebben al

vaker samengewerkt binnen Design & Build-trajecten. Met name

bedoeld voor de onderwijs- en sportwereld, met Heerkens van Bavel

Bouw als aanspreekpunt voor de opdrachtgever. 

Weg van dat eiland

De onderlinge prikkeling, de uitdaging naar elkaar toe: de drie ge-

sprekspartners zijn het er deze middag al snel over eens dat het

principe van Design & Build kan leiden tot de mooiste resultaten. 

De opdrachtgever geeft één partij de vrijheid om ontwerp en bouw

integraal uit te voeren, met winst in tijd en geld als gevolg. Weg

met dat denken vanaf het eigen eilandje, zo is de gedachte achter

Design & Build. En welkom al die kennis vanuit de hele keten, al

vanaf het eerste moment. 

Maar toch, is Design & Build wel altijd de beste oplossing? Wanneer

kies je voor het principe - en wanneer niet? Wat zijn naast de voor-

ook de nadelen? Waar moet een traject op basis van Design & Build

aan voldoen? En welke ontwikkelingen spelen er vandaag de dag?

De gesprekspartners laten hun gedachten er graag eens over gaan. 

Minder of zelfs geen overdracht tussen de partijen,

meer snelheid en kwaliteit in het hele proces en een

hechte en duurzame samenwerking. Zie daar de

voordelen van Design & Build. De organisatievorm

legt de verantwoordelijkheid voor een opdracht

neer bij één opdrachtnemer, die zelf het team sa-

menstelt waarmee het de opdracht uitvoert. Ook

Heerkens van Bavel Bouw gaat geregeld uit van De-

sign & Build. Het model heeft de toekomst, maar net

als onze partners weten we dat het alleen werkt op

basis van vertrouwen en betrokkenheid.

Een eigen Design & Build bedrijf, zou dat wat zijn voor Heerkens

van Bavel Bouw? Olaf Ritchi beseft dat het misschien een gewe-

tensvraag is, maar toch, zo aan het einde van het gesprek is hij ei-

genlijk wel benieuwd naar de visie van Ronald van Dielen. Die wijst

het idee niet af, maar plaatst wel meteen een kanttekening. ‘Want

vergeet niet, Design & Build valt of staat met nieuwe impulsen. Je

kunt je afvragen of je wel het onderste uit de kan haalt, wanneer je

telkens met een vast team werkt. Altijd maar op dezelfde weg is niet

goed voor een frisse blik.’

Aan tafel in de sierlijke villa van Bedaux de Brouwer Architecten in

Goirle gaat het deze middag over Design & Build. Architect Jacq. de 

Van links naar rechts;
Jaques de Brouwer, Ronald van Dielen en Olaf Ritchi.
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De definitie van kwaliteit is dan al snel subjectief. Sterker, je hebt

soms zelfs te maken met tegenstrijdigheden binnen de wensen van

de opdrachtgever. Die stelt daarom voor de zekerheid toch maar een

dik Programma van Eisen op, wat in de praktijk al snel neerkomt

op een traditionele bestektekst. Volgens mij mogen we gerust stel-

len dat er binnen de bouwwereld nog onvoldoende vertrouwen is.’

Jacq.: ‘Zonder transparantie gaat Design & Build inderdaad niet

werken. Geen verborgen agenda’s voor elkaar; dat is echt een voor-

waarde. Alleen dan sta je samen voor hetzelfde eindproduct en al-

leen dan voel je je betrokken. Bovendien benut je alleen dan de

kennis van de keten om niet alleen kwaliteit te leveren, maar vooral

ook om méér kwaliteit te maken.’

Ronald: ‘Bouwen moet weer leuk worden, voor iedereen. We moe-

ten allemaal een prettig proces ervaren. Of het nu gaat om de ar-

chitect, adviseur, bouwer of eindgebruiker. Dat bereik je niet

wanneer je in een vechtmarkt blijft.’

Samen kennis delen

Ronald: ‘Met Design & Build probeer je binnen het budget maximale

kwaliteit te behalen voor de gebruiker. Dus stop je liever geen geld

in zaken die niet echt nodig zijn of die een toekomstige eigenaar

nauwelijks waardeert. Om dat goed af te kunnen wegen, kun je niet

zonder de kennis vanuit de hele keten. Daarom halen we die kennis

zoveel mogelijk naar voren en benutten we die al zo vroeg mogelijk.

Bovendien neemt de betrokkenheid bij alle partijen toe, doordat ie-

dereen al in een vroeg stadium aanschuift. We doen de dingen niet

achter elkaar, maar integraal. Heel intensief, maar wel efficiënt.’

Jacq.: ‘We hadden het net over het vertrouwen bij de opdrachtgever,

maar dat geldt voor ons onderling natuurlijk net zo. Onze kennis-

velden overlappen elkaar, soms nemen we taken op ons die in een

traditionele situatie van een ander zouden zijn. We moeten ook als

partners zaken uit handen durven geven en bereid zijn onze kennis

te delen. Daarom heb ik het naast de A van architect ook wel eens

over de A van adviseur. Je moet je creativiteit willen inzetten om je

partners te helpen en zo samen een product te bieden waar je alle-

maal achter staat. Het is fijn te merken dat die basis er binnen Heer-

kens van Bavel is.’

Olaf: ‘Zo ervaar ik dat ook. Voor een succesvol Design & Build proces

moeten de ontwerpende, adviserende en uitvoerende partijen elkaar

gelijkwaardig en respectvol uitdagen en aanvullen. Zo bereiken ze

samen meer. Tijdens onze gezamenlijke trajecten heb ik ervaren dat

vertrouwen een groot goed is binnen het DNA van Heerkens van

Bavel. Het bedrijf stuurt niet keihard op targets, maar werkt vooral

aan een prettige samenwerking, binnen wat voor traject dan ook.’ 

Ronald: ‘Juist dat is ook zo mooi aan Design & Build: je verbreedt

je eigen kennis dankzij de input van anderen. En dat geldt ook voor

ons bedrijf. Uiteindelijk gaat het gaat erom dat je buiten je eigen

vakgebied durft te komen, dat je verder wil kijken dan de gebaande

paden. Met Design & Build wordt je wereld groter.’

Oppassen voor het oude

Olaf: ‘Het is oppassen dat we met Design & Build niet alsnog in de

valkuilen van een traditionele aanbesteding trappen. Prijs zou niet

leidend moeten zijn, maar ik merk dat aanbestedingen op basis van

Design & Build toch steeds vaker een competitie zijn.’

Ronald: ‘De focus ligt momenteel te veel op het aantonen dat de

opdrachtgever ook krijgt wat hij wenst. Met dat bewijzen is in prin-

cipe niets mis, bovendien snap ik ook wel waar het vandaan komt.

Want juist in de aanbestedende fase mis je de dialoog die je later

juist zo graag wil met je opdrachtgever. Maar wat ik nu merk is dat

opdrachtnemers wel erg veel aandacht geven aan de onderbouwing

voor de opdrachtgever. Er wordt in de eerste fase vaak te veel vast-

gelegd, waardoor ontwerp en realisatie er later bij inschieten.’

Jacq.: ‘En dat terwijl de lat architectonisch juist zo hoog ligt met

Design & Build. Je hebt inventiviteit nodig om concurrerende kwa-

liteit te leveren.’

Kwestie van vertrouwen

Olaf: ‘In de maakindustrie is het heel helder. Daar redeneert iedereen

op basis van het eigen eindproduct, met eigen wensen en een eigen

definitie van kwaliteit. Maar hoe doe je dat voor een gebouw?
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‘Alle konijntjes die we zien, proberen we te vangen’

De gemene deler van een school,
ziekenhuis en snoepfabriek

heen, te maken met een breed en gevarieerd takenpakket en staat

als vanouds klaar voor grote en kleine projecten, zowel in de wo-

ning- als utiliteitsbouw. ‘Alle konijntjes die we zien, proberen we te

vangen,’ zegt Paul ,over dat laatste. ‘Wat wél veranderde, is de

afdelingsstructuur. Sinds afgelopen juni zitten alle medewerkers

in één pand samen en zijn er drie projectbegeleiders aangesteld

(één voor elke categorie). Zij werken met teams van wisselende

samenstelling, al naargelang de behoefte.’

Creativiteit is ons handelsmerk

Een bepaald type

‘Wat ons handelsmerk is? Snelheid van handelen en creatief denken,’

beantwoordt manager Elissen de vraag over zijn team. ‘Als een klant

vandaag belt, proberen we zijn probleem al de volgende dag te ver-

helpen. Maar meer nog dan snelheid, zijn creativiteit en multifunc-

tionaliteit de pijlers waarop we bouwen. Omdat onze medewerkers

allround zijn, weten ze met hun knowhow en ervaring voor elk pro-

bleem een oplossing te vinden. En vaak worden ze pas op het mo-

ment zelf met een probleem geconfronteerd, bijvoorbeeld als ze een

plafond aan het openbreken zijn. Voor dit soort werk heb je, vind ik,

dan ook een bepaald type medewerker nodig. Iemand met een ze-

kere nieuwsgierigheid naar het hoe en waarom. Iemand die boven-

dien in elke situatie logisch en oplossingsgericht kan denken.’

‘Bonnenwerk’ ‘het kleine werk’ en ‘projecten’: het

hele jaar door schakelt ‘Heerkens van Bavel Service

en Onderhoud’ probleemloos tussen opdrachten

van categorie 1,2 en 3 zoals zijzelf het werk type-

ren. Een klemmende deur repareren of een dak ont-

doen van vallende bladeren valt onder categorie 1.

Een centrale, ondergrondse garderobe bouwen

voor de medewerkers van het Bravis Ziekenhuis in

Roosendaal hoort bij categorie 2. 

Ingrijpende verbouwingen zoals van basisschool de

Linde in Nispen of in de oude Suikerwerkenfabriek

in Breda, zijn een schoolvoorbeeld van categorie 3.

‘Die laatste twee zijn projecten die we dit jaar heb-

ben gerealiseerd en die perfect laten zien wat wij

kúnnen en wíllen doen,’ zegt Paul Elissen, manager

Service en Onderhoud.

Nieuwe naam, vertrouwde lading

1 juni 2015: een vertrouwde lading krijgt een nieuwe naam. Die dag

wordt bekendgemaakt dat Alphons Coolen Bouwservice bv en Heer-

kens van Bavel Bouwservice de krachten bundelen en samen verder

gaan als ‘Heerkens van Bavel Service en Onderhoud’. Voor de rest

verandert er weinig. Het ‘nieuwe’ team krijgt immers net als voor-

49

groepen, installaties... Daarnaast waren er zowel binnen als buiten

schilderwerken aan de gang en werd bijna overal nieuw stucwerk

aangebracht. Aanvankelijk zou dit ingrijpende proces in twee fases

verlopen. Uiteindelijk werd besloten om alles toch in één enkele be-

weging te doen en binnen een zo kort mogelijke tijd. De kinderen

en leerkrachten mochten immers zo min mogelijk hinder ondervin-

den van de werkzaamheden. Dus zijn we net voor de schoolvakantie

begonnen. Tijdens de bouwvak zijn we gewoon doorgegaan. Flexi-

biliteit is een ander kenmerk van Heerkens van Bavel Service en On-

derhoud’, glimlacht Paul. ‘Op een gegeven moment waren er

inclusief onze eigen medewerkers,  wel veertig man aan het werk!

Ondanks het feit dat we ook hier onverwachte obstakels tegenkwa-

men, is ook dit project keurig op tijd opgeleverd. Met een goede

lean-planning en creatief meedenken los je zoals gezegd, elk pro-

bleem wel op.’ 

De Suikerwerkenfabriek

Eerder dit jaar: in opdracht van Stichting Maatschappelijke Opvang

(SMO) wordt het kantoor van de vroegere Suikerwerkenfabriek in

Breda verbouwd.

‘SMO vroeg ons de kantoorruimtes om te bouwen tot multifuncti-

onele ruimtes met een huiselijke sfeer. Het moest een plek worden

waar cliënten zich thuis voelen. We hebben tussenmuren gesloopt

en voorzien in een grote, lichte, open keuken en een nieuwe toilet-

groep (inclusief MIVA-toilet). Op de eerste verdieping zijn we om-

gekeerd te werk gegaan: daar hebben we alles gestript en hebben

we nieuwe ruimtes gecreëerd door middel van tussenwanden. ‘Per-

soonlijk vond ik dit een bijzonder project,’ zegt Paul enthousiast.

‘Enerzijds omdat ik SMO een warm hart toedraag (de organisatie

ontfermt zich over mensen met langdurige of acute problemen en

zorgt dat die niet uitgesloten worden van de maatschappij). Ander-

zijds omdat het echt een één-tweetje was: mijn contactpersoon en

ikzelf hebben samen een grof plan gefinetuned tot het eindresultaat. 

Er zijn meer wegen die naar Rome leiden

Natuurlijk moesten er wel eens hobbels worden genomen, maar er

zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als het ene niet kon,

vonden we wel een andere oplossing.’ Volgens Paul is ‘De Faam’ ook

het perfecte voorbeeld van hoe de verschillende categorieën van

werk door elkaar vloeien. Begonnen als categorie 3, zorgde het pro-

ject onderweg voor bijkomend categorie 2-werk in de vorm van een

buitenkozijn, toiletgroep en keukenblok in de vroegere droogkamers.

‘Dingen zijn voortdurend in beweging. De wereld van morgen of

volgende maand kan er compleet anders uitzien dan die van van-

daag. Het belangrijkste is dat je constant mee schakelt’, concludeert

de manager Service en Onderhoud. 

De ziekenhuisgarderobe

26 mei 2015: de werkzaamheden in het Bravis ziekenhuis in Roosen-

daal gaan van start. De bouw van een centrale garderobe in het Bra-

vis ziekenhuis is een van de projecten waar Paul Elissen met trots

op terugkijkt. ‘Vooral het technische aspect vormde een enorme uit-

daging,’ vertelt hij. ‘Het ontwerp hield in dat de garderobe bereikbaar 

moest zijn via een kelderbak in de entree van het ziekenhuis. 

De bouwwerf zat verstopt in een bak

Maar hoe graaf je een kelder in een ruimte waar dag en nacht men-

sen langskomen? Hoe voorkom je geluidsoverlast als pompen het

water 24/7 omhooghalen? En hoe manoeuvreer je met een kraan

te midden van alle menselijke drukte? Pittige uitdagingen waarvoor

we niettemin een passende oplossing wisten te vinden. Die oplos-

sing bestond erin dat we buitenom gingen werken.

De bouwwerf zat als het ware verstopt in een grote, geluiddichte

bak. De bak zelf was bedekt met een folielaag met daarop afbeel-

dingen van het ziekenhuis. Voorbijgangers hebben eigenlijk niets

meegekregen van wat er zich op de werf afspeelde. Het project werd

op de afgesproken dag opgeleverd en gezien het krappe tijdschema

en het onvoorziene oponthoud door de aanwezigheid van asbest,

was dat allesbehalve vanzelfsprekend. Dat we er toch in zijn ge-

slaagd, zorgde voor veel credit bij de opdrachtgever’, aldus Paul.

Basisschool de Linde

24 juni 2015: in basisschool de Linde in Nispen worden de ouders van

leerlingen uitvoerig geïnformeerd over de op handen zijnde renovatie

van de school.

‘Het was een grootschalige verbouwing en deze keer was ‘snelheid

van werken’ de uitdagende factor,’ vertelt Elissen. ‘Werkelijk alles

werd vervangen: het dak, de kozijnen, de vloeren, plafonds, toilet-
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Vandaag de dag hebben

wij als bedrijf bij een

groot deel van onze projec-

ten te maken met social

return. Door de invulling

van social return creëren

wij werkgelegenheid voor-

mensen met een afstand

tot de arbeidsmarkt. Ener-

zijds door de samenwer-

king met bedrijven die,

met betrekking tot social

return, een zelfde beleid

voeren en anderzijds door

in de organisatie zelf werk-

plekken te creëren. Soms

structureel en soms pro-

jectmatig, maar altijd met

het doel deze mensen een kans te bieden om hun positie

op de arbeidsmarkt te verstevigen.

Het vraagt soms creativiteit om te komen tot een goede en zinvolle

invulling binnen de organisatie of op een specifiek project. Een in-

vulling waar alle betrokken partijen zich goed bij voelen. Door met

een andere bril naar je bedrijf te kijken en naar de verschillende

taken die binnen het bedrijf verricht worden, ontstaan nieuwe

ideeën. Denken in mogelijkheden in plaats van in onmogelijkheden.

Als je dat doet en daarnaast ook probeert niet meer in de geijkte

patronen te denken van reeds bestaande functies, ontstaan er tal

van nieuwe mogelijkheden. Een goed voorbeeld daarvan is onze col-

lega Monique.

Zij is op ons project “Aan de Waterkant” aan de slag gegaan als keet-

juffrouw. Het verhaal van Monique maakt duidelijk dat de inzet

van social return een win-win situatie kan zijn. De taken die door

Monique verricht worden zijn taken die voorheen verricht werden

door verschillende mensen, zowel onze eigen mensen als extern.

Door deze verschillende werkzaamheden te bundelen, ontstond er

een nieuwe functie. Wij zijn op zoek gegaan naar iemand, vallend

binnen de doelgroep social return, die zou passen bij de ontstane

functie. En toen vonden wij Monique!

Monique zorgt ervoor dat de

keten op het bouwproject

schoon en opgeruimd blijven,

brengt koffie rond op de bouw,

doet kleine boodschappen en

zorgt ervoor dat de woningen

voor oplevering “spik en span”

zijn. Monique krijgt door haar

werk de kans haar afstand tot de

arbeidsmarkt te verkleinen en het

team op de bouwplaats wordt

ontlast door de taken die zij uit

handen neemt. Door de motiva-

tie en het enthousiasme van Mo-

nique om er een succes van te

maken, hebben wij er bovendien

als bonus een “visitekaartje” voor

het bedrijf bij gekregen.

Monique is slechts één van de voorbeelden binnen ons bedrijf. Wij

zijn er trots op dat wij in de afgelopen jaren veel meer mensen een

kans hebben kunnen geven. Van kraanmachinist tot telefoniste en

van bouwvakhulp tot timmerman. Voorwaarde voor succes is het

betrekken van de gehele organisatie bij het creëren van mogelijk-

heden. Draagvlak, kennis en begrip zijn de sleutel voor het slagen

van de geboden kansen.

De laatste tijd is er vaak sprake van een opgelegde eis om een bij-

drage te leveren aan social return. Geen probleem echter voor ons

bedrijf met een historie van zo’n 113 jaar! Als familiebedrijf hebben

wij vaak kansen geboden aan mensen. Opa, vader, zoon, er was altijd

een plek binnen het bedrijf voor weer een nieuwe generatie. Ook al

had men nog nooit gehoord van social return, het verantwoorde-

lijkheidsgevoel was een vanzelfsprekendheid. Er is vanaf het begin

een grote betrokkenheid geweest bij de maatschappij en de mensen

daarbinnen. In de lange historie van het bedrijf zijn er vele voor-

beelden te noemen, waaruit dit maatschappelijk verantwoordelijk-

heidsgevoel blijkt. 

Kortom, social return is geen verplichting voor ons maar het zit in

onze genen. 

Social Return

Wij laten graag 
ons sociale hart spreken
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