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(On)voorspelbaar

Het is alom bekend dat voorspellingen niet altijd betrouw-

baar zijn, vooral als deze politiek getint zijn. Het begon

met het Oekraïne referendum, gevolgd door de Brexit en

onlangs de presidentsverkiezing in Amerika.

Alle drie de gebeurtenissen zijn geheel anders geëindigd

dan vooraf, op basis van de representatieve steekproeven

cq peilingen, waren voorspeld.

In de bouwbranche worden wij hiermee geconfronteerd bij

zowel selecties als aanbestedingen, waarbij vooraf kansbe-

rekeningen worden gemaakt, die daarna niet uitkomen.

Om dit te voorkomen maken wij gebruik van de nieuwste

technieken, animatie, 3D visual, BIM. Daardoor is het ge-

wenste eindproduct bijna 100% voorspelbaar, hetgeen

niet het geval is bij een traditionele aanpak.

Bij diverse projecten zijn deze technieken in het gehele

proces ingezet en daardoor zijn wij in staat om de op-

drachtgever vooraf het eindproduct te laten zien.

Enige van deze projecten worden uitgebreid toegelicht,

Wij wensen u veel leesplezier.

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord
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In de bouw gaat technologische vernieuwing en ver-

regaande digitalisering een grote impact hebben op

bestaande structuren en business modellen. We rich-

ten ons steeds meer op innovaties die het bouwpro-

ces efficiënter kunnen maken.  Hierdoor wordt het

onderliggende verdienpotentieel blijvend gezonder,

de sector toekomstbestendiger en de mogelijkheid

tot het verder kunnen innoveren neemt toe.

Neem als voorbeeld een smart house waar je ook in kan wonen. In

Silicon Valley wordt Tesla gezien als een computer die ook kan rijden.

Een team van elektronica-ingenieurs bouwde in slechts drie jaar tijd

een veilige auto. Zij hoefden daarbij niet decennia aan gedateerde

automobielgeschiedenis mee te torsen. Het is een kwestie van tijd

dat een smart house wordt bedacht door een branchevreemd

(IT-)bedrijf waarin je ook kan wonen. 

De trends en innovaties gaan steeds sneller, maar de bouw blijft nog

achter waardoor de prijzen (lees: kosten) in de bouw onnodig harder

stijgen ten opzichte van andere sectoren.  Het ontbreekt de bouw

aan groei van arbeidsproductiviteit, terwijl juist innovaties en tech-

nologische ontwikkeling dit groeiproces kunnen versnellen. 

We zien dat nu de bouw aantrekt, er weer een positief gevoel ont-

staat rond investeringen die in de toekomst weer terugverdiend

kunnen worden. Het is nu het moment om kansen te zien, je klanten

te verrassen en innovaties aan te bieden, waar zij wat mee kunnen

binnen hun organisatie!

Wij wachten niet af en doen mee, want de tijd is er rijp voor!

Peter Kamermans

2016: Versnelling
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De jeugd heeft
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De Heerkens van Bavel Groep haalt graag jonge

studenten in huis. Ze doen bij ons hun eerste werk-

ervaring op, of studeren binnen één van onze be-

drijven af, zoals ook Wesley van Mook en Wessel

Oomen dat doen. Bijna klaar met hun studie Bouw-

technische Bedrijfskunde onderzoeken de twee voor

Heerkens van Bavel Bouw de kansen van technolo-

gie voor de uitvoering. Een ronduit actueel thema

en goed voor een schat aan waardevolle kennis.

Voor hen én voor ons.

Uitvoerder, zet je schrap. Want er gaat nogal wat veranderen in je werk-

veld. Vraag maar aan Wesley van Mook (23) en Wessel Oomen (24).

Laat beide studenten een blik in de toekomst werpen en ze schetsen

een situatie die er op z’n zachtst gezegd heel anders uitziet dan die

van nu. ‘De uitvoerder gaat veel minder managen’, voorspelt Wessel.

‘In plaats daarvan gaat hij processen aansturen. Er is minder personeel

op de bouwplaats, wat zorgt voor minder arbeidskosten en goedkoper

bouwen.’ Maar geen zorgen, stelt Wesley. Mensenwerk blijft nodig. ‘Ie-

mand moet de machines en robots aansturen. Mensen blijven nodig.

Maar dat hun werkzaamheden flink gaan veranderen staat wel vast.’
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de kennis

Devices als de gewoonste zaak

Voor Wesley en Wessel is het door hun geschetste toekomstbeeld ook

wel logisch. Als zelfbenoemde ‘jonge gasten van deze tijd’ kunnen ze

naar eigen zeggen niet zonder alle technologie om hen heen. Tablets,

smartphones, cloud-oplossingen: al die toepassingen zijn voor de twee

studenten ronduit normaal. Ze zijn ermee opgegroeid, weten haast niet

beter. Hoe anders zag de wereld er tien jaar geleden nog uit, weet ook

Wessel. ‘Toen waren al die oplossingen er niet eens. En moet je eens

kijken wat je er nu mee kunt. Wesley en ik hebben pas onderzocht hoe-

veel voordeel je hebt van een tablet op de bouwplaats. Naar de keet

TALENTEN VAN DE TOEKOMST

Jongeren zorgen voor aansluiting naar en met de toekomst.
Zij kijken met een frisse blik, brengen nieuwe kennis mee,
stellen kritische vragen vanuit een ander perspectief en
dagen ons uit op een andere manier naar zaken te kijken.

De Heerkens van Bavel Groep biedt jongeren dan ook graag
de kans praktijkervaring op te doen. Wij zien dat als een
vast gegeven en hebben de afgelopen jaren al veel studen-
ten en leerlingen uit de gehele onderwijskolom geholpen
bij het voltooien van hun opleiding. Wij beschouwen dit sim-
pelweg als onze maatschappelijke taak en het biedt ons de
mogelijkheid om te investeren in potentiele nieuwe mede-
werkers. Met regelmaat verwelkomen wij jongeren na hun
studie als nieuwe collega binnen één van onze bedrijven.

Op de foto onze huidige talenten van de toekomst. Zij leren
van ons, wij van hen. Een win-winsituatie, zoals dat zo mooi
heet.

‘Ik ga één dag per week naar school, de andere vier dagen
sta ik op de bouwplaats. Dat bevalt me prima. Mijn collega’s
leggen me veel uit, ik leer elke dag. Meer inzicht, volop er-
varing: samen biedt me dat een mooie basis.’

Frank van Daalen (19) volgt de BBL-opleiding Allround
Timmerman aan het ROC Tilburg en loopt stage binnen
Alphons Coolen. 

‘Het is natuurlijk wel zo fijn wanneer anderen openstaan
voor jouw input. En ook geregeld om jouw mening vragen.
Binnen Heerkens van Bavel is dat zeker het geval. Met
zoveel eigen verantwoordelijkheid leer je enorm veel.’

Jurgen Zoontjens (24) is duaal student Bouwtechnische
Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool en volgt zijn praktij-
kopleiding op de afdeling calculatie bij Heerkens van Bavel
Bouw.

‘Toch bijzonder, om stage te lopen bij het bedrijf dat door je
opa is opgericht. Ik doe hier veel praktijkervaring op. De
stage maakt me scherper, assertiever ook. Ik merk het bij
alles: er is hier alle aandacht voor de student.’

Thomas Coolen (21) loopt stage op de afdeling werkvoor-
bereiding van Alphons Coolen en hoopt dit jaar de mbo-stu-
die Bouwkunde af te ronden. 

‘Ik wist dat Heerkens van Bavel al veel duaal studenten een
kans had geboden. En inderdaad, de combinatie van werk
en studie pakt hier goed uit. Mijn collega’s laten me veel zelf
doen. Dat biedt uitdaging en is vooral leerzaam.’

Jelco Ruijs (20) is duaal student Bouwkunde aan Avans
Hogeschool en volgt zijn praktijkopleiding momenteel op de
afdeling werkvoorbereiding bij Heerkens van Bavel Bouw.

lopen, daar foto’s op de schijf zetten; een tablet maakt het allemaal

overbodig. In plaats daarvan upload je op locatie direct alle beelden,

waarna anderen er meteen gebruik van kunnen maken. Tel al die

momenten bij elkaar op en je komt op weekbasis uit op 8 à 9 uur

tijdswinst.’

Ongekende mogelijkheden

Ook de Heerkens van Bavel Groep kent inmiddels de voordelen van

de tablet voor het dagelijkse werk. Maar wat is er nog meer moge-

lijk? Wat biedt de laatste technologie, welke ontwikkelingen brengen

en de toekomst
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ons vooruit – en welke kunnen we langs ons heen laten gaan? Al

die vragen komen aan bod in het afstudeeronderzoek van Wesley

en Wessel, in het kader van hun studie Bouwtechnische Bedrijfs-

kunde aan de Avans Hogeschool in Tilburg. Het onderzoek heet ‘BIM

in de uitvoering’, maar richt zich net zo goed op de ongekende mo-

gelijkheden van technologie in bredere zin. Praat er met Wesley en

Wessel over en je krijgt het al snel over metselwerk door robots. Of

over de Microsoft HoloLens, die ze voor hun onderzoek zelf al heb-

ben uitgeprobeerd en waarmee je een virtuele kaart over de bouw-

locatie legt. Wesley ziet er net als Wessel de voordelen wel van in.

‘Bouwers zijn visueel ingesteld. Met zo’n bril zijn zaken direct helder.

Je hebt snel recente info letterlijk voor ogen, in plaats van de bouw-

tekeningen die je nu soms voor slechts één onderdeel moet open-

vouwen.’ En wat te denken van sensortechnologie? ‘Pas dat toe in

bijvoorbeeld een brug en je weet op tijd wanneer je onderhoud moet

uitvoeren.’

Klaar met een eigen plan van aanpak

Het onderzoek van Wessel en Wesley startte in september en loopt

tot eind januari. Ze kozen voor BIM als afstudeeronderwerp en gin-

gen met een eigen plan van aanpak op zoek naar een bouwbedrijf

waar ze hun onderzoek konden uitvoeren. Uiteindelijk vonden ze

dat op een steenworp afstand van hun school, aan de Professor

Cobbenhagenlaan, bij Heerkens van Bavel Bouw. Het eerste contact

werd – hoe toepasselijk – gelegd via de digitale weg. Wesley en Wes-

sel reageerden via LinkedIn op een bericht van Manager Business

Development Bart Heerkens, die de studenten in contact bracht met

zijn collega Ronald van Dielen. De twee afstudeerders gingen met

hem om tafel, waarna al snel duidelijk werd wat beide partijen voor

elkaar konden betekenen. Want hoewel studenten binnen onze

groep uiteraard het nodige kunnen leren, geldt dat omgekeerd net

zo. Frisse kennis bij de jongere generatie, die meer dan wie ook op

de hoogte is van de laatste technologie; voor de Heerkens van Bavel

Groep is dit enorm waardevol.

Toon als student zelf initiatief

Dat het leren beide kanten uitwerkt, merkt Wesley maar al te goed.

‘De mensen binnen Heerkens van Bavel zijn erg betrokken bij wat

wij doen. Iedereen toont interesse en doet dat na een paar maanden

nog steeds.’ Ook kloppen medewerkers soms bij hén aan, vertelt

Wessel. ‘Zij staan net zo goed open voor ons als wij voor hen.’ Kansen

liggen er volgens hem in elk geval volop. ‘Maar je moet ze wel zélf

benutten. Initiatief tonen is belangrijk. En kies zelf een onderwerp

wat bij jou past. Sta je er zelf achter, dan haal je er ook veel meer

uit.’ Ook biedt Heerkens van Bavel Bouw genoeg eigen verantwoor-

delijkheid, meent Wesley. ‘Ronald geeft ons richting, maar we moe-

ten zelf onze keuzes maken. En hoewel hij namens het bedrijf onze

begeleider is, zitten we ook met zijn collega’s om tafel. De begelei-

ding is breed, dat zegt veel.’

Beeld bijgesteld

Nu ze er al meerdere maanden bij Heerkens van Bavel Bouw op heb-

ben zitten, hebben Wesley en Wessel een goed beeld van het bedrijf.

‘En ja, dat heb ik wel moeten bijstellen’, erkent Wesley. ‘Ik dacht altijd

dat ik het liefst bij een groot bouwbedrijf wilde werken. Maar een

wat kleiner bedrijf als Heerkens van Bavel spreekt mij nu net zo goed

aan. Er werken wat minder mensen dan bij een écht grote organi-

satie, maar juist daardoor vind je hier meer uitdaging. Ik zou hier

goed op m’n plek zijn.’ Voor Wessel geldt dat net zo. 

‘Ik ga straks graag verder met de combinatie van technologie en

bouw. Dat spreekt me enorm aan en is voor mij ook de reden dat ik

voor dit afstudeeronderwerp heb gekozen. Tel daar de vrijheid en

verantwoordelijkheid bij op en het zou wat mij betreft zéker Heer-

kens van Bavel kunnen zijn. Wie weet!

Wesley van Mook en Wessel Oomen
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Een arena 
waar topsport wordt bedreven

ONTSPANNEN

In wijk Hogekwartier in Amersfoort worden lang-

zaam maar zeker de contouren zichtbaar van het

nieuwe sportcomplex dat door Olco-Sportsphere b.v.

wordt gerealiseerd, naar een ontwerp van Venhoe-

venCS uit Amsterdam. Begin dit jaar is, na een lange

periode van voorbereiden, uitwerken, overleggen en

afstemmen, gestart met dit Design & Build project.

Om tot een sprekende naam te komen voor dit sportcomplex,

schreef de gemeente een prijsvraag uit, waaruit “AMARENA” als

winnaar uit de bus kwam. Amarena is de samenvoeging van Amers-

foort en “arena”. Heel toepasselijk, want een arena kan worden ge-

associeerd met een plek waar topsport wordt bedreven, maar waar

mensen ook samenkomen om elkaar te ontmoeten en te genieten

van sport.

Om nog even uw geheugen op te frissen;

Het nieuwe sportcomplex krijgt, naast een fraai recreatie bad, een

vijftig meter wedstrijd bad met tien banen en een bad met schoon-

springtorens van respectievelijk drie, vijf en tien meter hoog. Verder

is voorzien in een grote sporthal, die voldoet aan alle NOC*NSF

richtlijnen, voor verschillende binnensporten en met beweegbare

wanden, op te delen in drie ruimtes. Daardoor kunnen verschillende

scholen en verenigingen tegelijkertijd sporten. Verenigingsruimten,

horeca en een parkeergarage voor 210 plaatsen onder het sport-

complex maken het gebouw compleet.
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Plezier in zwemmen
Olco-Sportsphere b.v. heeft de opdracht verworven

voor de nieuwbouw van dit zwembad, dat wordt uit-

gevoerd op basis van een geïntegreerd contract, waar

naast Design &  Build ook Maintain is opgenomen. Dit

wil zeggen dat Olco-Sportsphere, naast de verant-

woordelijkheid voor het ontwerp en  de realisatie, ook

een onderhoudsverplichting heeft voor een periode

van 15 jaar. Het zwembad, naar een ontwerp van

Hooper architecten uit Oosterhout, zal na oplevering

het bestaande 40-jaar oude Aquamar vervangen.

Het zwemcomplex bestaat uit vier baden; een wedstrijdbad met tien

banen, inclusief een verplaatsbare keerwand, een multifunctioneel

bad van 25x12,5 m met een beweegbare bodem en een recreatiebad

van 375 m2 met whirlpool en warmtebassin, in combinatie met een

100 m2 kleuter- en peuterbad. Naast de baden komt in de recrea-

tiehal een waterglijbaan met een lengte van 80m, die uitkomt in

een afzonderlijk uitglijbad. De horecagelegenheid bestaat uit drie

delen en is verbonden met het recreatiebad en de ligweide.

Hooper Architecten Oosterhout

zwembad Aquamar Katwijk
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Plezier in sporten
en leren 
staat centraal

In opdracht van de gemeente Leidschendam werkt

Olco-Sportsphere b.v. momenteel aan de nieuwbouw

van basisschool Dijsselbloem met kindcentrum Eva

DAK en een gecombineerde gymzaal met uitgebreide

turnfaciliteit.

Uitgangspunt is dat dit een plek wordt waar leerlingen, maar ook spor-

ters uit Leidschendam-Voorburg, terecht kunnen om te sporten en te

leren. Het project is verworven op basis van een geïntegreerd contract,

een Design & Build project en wordt op basis van het ingediende

schetsontwerp van BDG architecten uit Zwolle verder ontwikkeld. 

De voortgang van genoemde projecten is te volgen op onze websites.

BDG Architecten Zwolle

basisschool de Dijsselbloem 
Leidschendam-Voorburg
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LEREN

Op de plek waar ooit de conciërgewoning van de

havenvakschool stond, laat de Rotterdamse STC-

Group een tweede opleidingslocatie bouwen. Samen

met het naastgelegen pand gaat de 15.500 m2

nieuwbouw een eenheid vormen. Het wordt een in-

spirerende plek waar vmbo’ers en mbo’ers worden

opgeleid in de scheepvaart-, transport- en (proces)

industrie. Met de nieuwbouw is de STC-Group on-

miskenbaar klaar voor de toekomst.

Nieuwbouw door scholen is allesbehalve vanzelfsprekend. Niet al-

leen omdat dergelijke projecten vaak onder een vergrootglas liggen,

maar ook omdat er doorgaans gebouwd wordt op basis van een

prognose van het aantal leerlingen. Wat dat laatste betreft, hoeft

de STC-Group zich echter geen zorgen te maken; het aantal jonge-

ren dat binnen haar schoolmuren een opleiding volgt, is de afgelo-

pen jaren alleen maar toegenomen. De groeiende populariteit van

de STC-opleidingen heeft echter ook een keerzijde, namelijk te

krappe opleidingslocaties. De nood aan uitbreiding, centralisering

en modernisering werd met andere woorden steeds duidelijker.

De haven lonkt als werkterrein

Weg, water, lucht en spoor

Robbert Douma is afdelingsdirecteur Vastgoedbeheer en Nieuw-

bouw binnen STC-Group. Hij praat ons bij over de nieuwbouw in

wording. Maar eerst willen we weten welke opleidingen de STC-

Group op de huidige locatie zoal aanbiedt. ‘Aan de Anthony Fokker-

weg vind je vooral vmbo’ers met het profiel Maritiem & Techniek.

Zij volgen een van de opleidingen ‘Binnenvaart, Haven & Vervoer,

Transport & Logistiek, Scheeps- & Jachtbouw’. Met de nieuwbouw

Waalhaven komen de mbo-opleidingen ‘Wegtransport, Logistiek,

Luchtvaart en Rail’ erbij. .’ Ziet Robbert bepaalde trends? Is er bij-

voorbeeld een verschuiving merkbaar in de populariteit van be-

paalde opleidingen? ‘Als het met de economie minder goed gaat,

opteren leerlingen eerder voor BOL-opleidingen (beroepsopleidende

leerweg). Gaat het economisch beter, dan is vooral de BBL (beroeps-

begeleidende leerweg) in trek. Verder zien we dat de transportop-

leiding onverminderd populair is en dat ‘Rail’ steeds meer aantrekt.

Maar het meeste animo is er toch voor opleidingen die te maken

hebben met haven logistieke activiteiten. Dat heeft ongetwijfeld te

Campus Waalhaven
Leren in het zicht van de haven

maken met het feit dat leerlingen vanuit de leslokalen letterlijk een

blik kunnen werpen op het werk dat ‘buiten’ wacht. De haven lonkt

als toekomstig werkterrein. Ze zien vrachtwagens langsrijden, con-

tainerschepen binnenlopen, havenkranen in werking... ’ 

Robuuste open eenheid

Bij de aanbesteding van de nieuw te bouwen school, presenteerden

vijf architectenbureaus hun visie op het te ontwerpen gebouw. DP6

was een oude bekende van STC-Group – de Delftse architectuur-

studio heeft ook het gebouw aan de Anthony Fokkerweg ontworpen

– en kwam opnieuw als winnaar uit het aanbestedingstraject.

‘Van meet af aan hadden wij twee belangrijke vereisten,’ vertelt

Douma. ‘Het gebouw moest passen in de omgeving en het moest

openheid uitstralen.’

Het moest passen in de omgeving

‘Passen in de omgeving betekent dat het gebouw een zekere ro-

buustheid moet hebben. Per slot van rekening ligt het midden in het

havengebied en dan denk je toch eerder in termen van ‘stoer’ en

‘stevig’ dan aan ‘verfijnd’ en ‘gepolijst’. We zitten pal aan de kade.

Daarom laten we de esthetiek van de haven en de techniek  terug-

komen in het gebouw zelf. De plint bestaat bijvoorbeeld uit ‘kade-

muren’ van natuursteen. De buitenruimten worden gemarkeerd

door brede trappen en een dek. En de staalplaten gevels zijn in tinten

blauw, die met wat fantasie doen denken aan het blauw van con-

tainers.’ Ook de gewenste openheid is er zeer zeker gekomen. De

voorgevel is transparant en nagenoeg volledig in glas opgetrokken.

Het maakt visueel contact met de buitenwereld mogelijk en zorgt

voor daglicht tot diep in het gebouw. Alle onderwijsruimten liggen

aan de oost- en westgevel. In de tussenliggende centrale zone zijn

er vides, pleinen en open computerplekken die het onderlinge

contact stimuleren. Dat het bestaande gebouw aan de Anthony

Fokkerweg en de nieuwe locatie aan Waalhaven Zuid met elkaar

verbonden zijn, was aanvankelijk niet in het ontwerp opgenomen.

Dat aspect kwam er als het ware toevallig bij. Maar het feit dat ze

voortaan een eenheid vormen, maakt het geheel alleen maar op-

vallender, helderder en sterker. Op de eerste verdieping van de

nieuwbouw is de centrale entree van beide locaties. Verder zijn beide

gebouwen met elkaar verbonden door een verbindingsbrug op de

vierde verdieping. ‘Broertje en zusje’ meent Robbert. 

Simulatoren

Het acht verdiepingen tellende gebouw biedt ruimte aan 60 leslo-

kalen, een sportzaal met dojo en tal van praktijkfaciliteiten. Deze

praktijkruimtes stellen de leerlingen in staat zich grondig voor te

bereiden op ‘het echte werk’. Zo is er bijvoorbeeld een ruimte voor-

zien voor warehousing. Daar worden verschillende technieken van

orderpicking aangeleerd. De opleidingen Luchtvaart hebben dan

weer een airside en groundside praktijkruimte. Bij airside worden

15
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de deurprocedure en het gebruik van de vluchtglijbaan geoefend.

Groundside daarentegen focust op de baliewerking en incheckpro-

cedure. De opleidingen Wegtransport beschikken over een lokaal

waar verschillende motoren en versnellingsbakken zijn opengewerkt.

En de logistieke opleidingen hebben op hun beurt een transportke-

tensimulator. Leerlingen krijgen er de rol van een bepaald bedrijf in

de keten toebedeeld. Ze leren er dat samenwerking nodig is om het

pakket van A naar B te brengen en dat je moet kunnen schakelen

tussen verschillende talen. Theorie en praktijk gaan hand in hand . 

Heeft de digitaal opgroeiende, gamende jeugd de nagebootste prak-

tijksituaties sneller onder de knie dan vorige generaties? ‘Nee, niet

echt,’ antwoordt afdelingsdirecteur Douma. ‘Er is trouwens een ver-

schil tussen simulatie zoals bij gaming en simulator, waarbij een

echte situatie wordt nagebootst. Een simulator laat bijvoorbeeld

zien dat een containerschip log is in zijn bewegingen en meer tijd

nodig heeft om te remmen. Leerlingen ervaren dus wat het gevolg

is van te laat beginnen met remmen: ze rammen de havenmuur.’ 

Build2Learn Rotterdam vof 

Eind december 2015 werd de bouwovereenkomst met Build2Learn

Rotterdam vof getekend. Onder deze naam gaat de samenwerking

tussen Heerkens van Bavel Bouw en Züblin Nederland schuil. ‘Heer-

kens van Bavel heeft het gebouw aan de Anthony Fokkerweg

voor ons gebouwd. Bij de gunningsfase van dit project zochten

ze de samenwerking met Züblin Nederland en schreven ze in als

Build2Learn. Züblin Nederland behoort tot de Europese bouwgroep

STRABAG, een technologieconcern dat wereldwijd de toon zet en

ervaring heeft in ingewikkelde, grote projecten. En het Waalhaven-

project ís een groot project. 

Er staat een sterke bouwcombinatie

Groot qua omvang, uitdagend op logistiek vlak, met een strak bouw-

schema. Met Build2Learn staat er een sterke, complementaire bouw-

combinatie,’ aldus Robbert Douma.

Januari 2016 werd met de bouw aangevangen. Op 7 oktober werd

het hoogste punt bereikt. Eind december moet alles wind- en wa-

terdicht zijn en in september 2017 moet de campus in gebruik zijn.

Als betrokken opdrachtgever gaat Douma een paar keer per week

kijken of alles volgens plan verloopt. ‘Ik ben directievoerder op de

bouw. Dat impliceert uiteraard dat ik de nodige besluiten neem bin-

nen de gestelde termijn. Maar voor het overige ben ik van mening

dat je iedereen op zijn eigen terrein moet laten werken. Je moet

ruimte geven. Het nodige vertrouwen hebben. Ik zie in elk geval dat

alles goed gaat,’ concludeert hij tevreden. 
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Klaar voor een reuzenstap

Waar nu langzaam de constructie zichtbaar wordt,

staat straks aan de Sportweg in Tilburg een modern

schoolgebouw. Het wordt het nieuwe onderkomen

van de 2College Jozefmavo, dat na iets meer dan

een eeuw vertrekt uit het centrum van de stad. De

laatste duurzame toepassingen, volledig toegerust

op de eisen van modern onderwijs; met het nieuwe

gebouw zet de mavo een enorme stap richting de

toekomst.

Het vertrek uit het monumentale pand aan de Oudedijk zorgt straks

vast voor enige weemoed. Ook bij Frank Kraus. Toch is de vestigings-

directeur van de 2College Jozefmavo vooral realistisch. ‘Ons huidige

pand laat niet meer dan 500 leerlingen toe. En niet dat we nu per

se willen groeien, maar voor modern onderwijs en bijvoorbeeld een

lift naar andere verdiepingen was aan de Oudedijk geen ruimte. Ook

waren sommige lokalen en trappen zo versleten dat we voor de

vraag kwamen of we die nog wel moesten opknappen. We reali-

seerden ons al snel dat de investeringen te hoog zouden zijn.’ 

Prachtige nieuwe schoenen

Dus verlaat de mavo binnenkort het centrum van Tilburg.

Dat is niet niks, beseft Frank. ‘Het is alsof je een paar schoenen, waar

je jarenlang heerlijk op hebt gelopen, weggooit. Maar dan wél in de

wetenschap dat je er prachtige, fonkelnieuwe schoenen voor terug-

krijgt.’ Vanuit de bouwkeet kijkt Frank over het terrein aan de Sport-

weg in Tilburg-West. Nu ligt daar nog alleen de fundering, maar de

directeur weet: vlak voor de zomervakantie staat hier een bijzonder

gebouw. Compact en modern, waar het leerlingen en leraren aan

niets ontbreekt.

Neem alleen al het lijstje aan duurzame kenmerken. Zonnepanelen

op het dak, een WKO-installatie voor stadsverwarming, afval schei-

den en hemelwater opvangen; het gebouw laat leerlingen straks

zien hoe ze verantwoord met het milieu kunnen omgaan. En als er

straks íets gaat opvallen, dan is het wel het licht. Heel veel daglicht,

van alle kanten. Reken maar dat de leerlingen zich daar prettig bij

voelen, vertelt Frank. ‘We hebben ze net als hun leraren heel bewust

gevraagd naar hun behoeften. Veel licht was één van de antwoor-

den. Net als plekken om te chillen en elkaar te ontmoeten. En jawel,

een zwembad op het dak.’ Frank moet er nog om lachen. ‘Volgens

mij is het zwembad het enige wat we níet hebben meegenomen.’

Veilig en geborgen

De Jozefmavo valt onder Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), dat koos

voor het ontwerp van BDG Architecten uit Zwolle. Het bureau

slaagde erin het gewenste ‘wij-gevoel’ te vertalen naar een omge-

ving waarin leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Ook hield BDG

nadrukkelijk rekening met de behoefte aan ontmoeting. ‘Dus zie je

die wens meerdere keren terug in het ontwerp’, vertelt architect

Wilco Scheffer. ‘Het gebouw krijgt meerdere pleinen, elk met een

eigen thema. Denk bijvoorbeeld aan een talenplein. Of een wereld-

oriëntatieplein. De aula wordt het centrum van het gebouw. En van

daar uit  zorgt de centrale trap voor verbinding met elke verdieping.’ 

Verbinding, het woord is gevallen. Er is waarschijnlijk geen woord

dat het ontwerp beter omschrijft. Er is straks volop verbinding tus-

sen leerlingen onderling. Maar ook met en tussen leraren, voor wie

in het ontwerp ook rekening is gehouden met een eigen open en

toch ook afgeschermde ruimte. En vooral ook is er voor iedereen

verbinding met het gebouw, waarin alle elementen op natuurlijke

BDG Architecten Zwolle

2College Jozefmavo Tilburg
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wijze ineengrijpen. De ingetogen kleuren van de natuur, veel wit,

materialen als hout en beton; door dat alles samen te brengen

begeven de leerlingen en hun leraren zich straks in een gebouw

dat qua beleving volledig bij ze past.

Onderwijsboulevard van Tilburg

Met de komst van de Jozefmavo wordt de Sportweg meer dan ooit

de onderwijsboulevard van Tilburg. Avans Hogeschool staat iets ver-

derop, net als basisschool Jan Ligthart Rendierhof. En schuin aan

de overkant ligt het Theresialyceum, dat medegebruiker wordt van

één van de twee gymzalen van het nieuwe gebouw. De scholen

maken de Sportweg tot een weg met veel fietsverkeer, waarmee  re-

kening is gehouden door de hoofdentree van de mavo aan de ach-

terkant van het gebouw te plaatsen. Ook komen daar de

parkeerplaatsen voor het personeel, om zo de parkeerdruk aan de

Sportweg niet te verhogen.

Net als al die scholen ligt ook het kantoor van Heerkens van Bavel

Bouw op een steenworp afstand van de toekomstige mavo. Een

mooie bijkomstigheid, vertelt Frank, maar niet de voornaamste

reden om voor het bedrijf te kiezen. ‘OMO heeft al vaker samenge-

werkt met Heerkens van Bavel. Een kundige partij, met mensen die

kritisch met ons hebben meegedacht. Zo ook voor wat betreft het

gebruik van de materialen. Dat heeft besparingen opgeleverd, zon-

der in te boeten aan kwaliteit.’ 

Naast het ontwerp is BDG Architecten ook verantwoordelijk voor

bouwmanagement en directievoering. Een heel bewuste keuze van

OMO, die Wilco en zijn collega’s extra betrokkenheid bood. ‘Juist

daardoor heb ik gemerkt hoe deskundig en flexibel Heerkens van

Bavel is. Het bedrijf heeft voor de bouw een krappe planning, maar

dacht bijvoorbeeld wel mee hoe Frank hier in februari een open dag

kan verzorgen. Zo’n houding waardeer ik zeer.’ Frank: ‘Heerkens van

Bavel kijkt verder dan alleen naar zichzelf en houdt rekening met

bijvoorbeeld afvalverwijdering en de omgeving. Het bedrijf heeft

oog voor mens en relatie. Dat werkt erg prettig.’

Van historie naar historie

Wanneer 2College Jozefmavo over een half jaar uit het cen-

trum van Tilburg vertrekt, laat het een geschiedenis van

ruim een eeuw achter zich. Toch wacht de school aan de

Sportweg net zo goed een schat aan historie. En daarvoor

heeft de school alle respect, benadrukt vestigingsdirecteur

Frank Kraus. ‘Er is zelfs rekening mee gehouden bij het ont-

werp. De school ligt straks vlak langs de Reitseweg. Een

oude landschappelijke lijn, met daarlangs beuken van meer

dan tweehonderd jaar oud. Ik wil er met de opening van de

school graag naar verwijzen en ben dan ook alvast de his-

torie ingedoken.’ 

Bij die zoektocht stuitte Frank al op meerdere wetenswaar-

digheden. ‘Naar het schijnt is koning Willem II hier geweest.

Hij deed zich voor als iemand anders, sprak tegenover een

bewoonster beledigend over zichzelf en werd door haar met

een stuk hout weggejaagd. Als beloning voor haar trouw

beloonde de koning haar met een heel nieuwe huisraad.

Ook weet ik inmiddels dat op de plek van onze nieuwe

school vroeger een boerderijtje en een bloemisterij stonden.

En dat op een plek die één van de laagste van Tilburg is. Het

waterpeil is er hoog, hier schaatsten vroeger de mensen.’ 

Project: Nieuwbouw 2College Jozefmavo

Locatie: Sportweg Tilburg

Architect: BDG Architecten Zwolle

Opdrachtgever: Ons Middelbaar Onderwijs 

Verwachte oplevering: juli 2017
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Een vijftal jaar geleden; met vorsende blik en de

(onhandige) bouwtekening in de hand, maakt de

uitvoerder een rondje op de bouw ‘Even checken of

alles is zoals op de tekening staat aangegeven’. Hij

ziet een verkeerd gemonteerd stopcontact en neemt

een foto. Iets verderop valt zijn oog op een niet

afgewerkt kozijn. Opnieuw neemt hij een foto. Dat

doet hij ook bij het slordig gestucte plafond. Na een

tijdje keert hij terug naar de bouwkeet. Hij gaat

achter de pc zitten, maakt een mail aan voor de

elektricien, laadt foto 1, voegt die toe aan de mail,

maakt vervolgens een mail voor de timmerman,

laadt foto 2 enzoverder.

16 november 2016; uitvoerder Rob van den Hout loopt met een

tablet op de bouw van 2College Jozefmavo in Tilburg. Hij is ingelogd

op Snagstream en heeft de meest recente wapenings- tekening voor

zich. Wanneer hij een onnauwkeurigheid ziet, maakt hij in Snag-

stream een ticket aan. Hij tipt de betreffende locatie aan op het

scherm, maakt een foto, voegt er een instructie aan toe voor de be-

trokkene (verantwoordelijke) en klaar is Kees. Hij hoeft zelfs niet op

de verzendknop te drukken, want Snagstream laadt automatisch

een paar keer per dag op en verstuurt dan alle tickets in één keer.

Er is minder kans op fouten

Tig voordelen

Met tools als ED Controls en Snagstream is het een stuk makkelijker

werken. Dat erkent ook Rob van den Hout, uitvoerder bij Heerkens

van Bavel. ‘Die applicaties zorgen ervoor dat de communicatie tus-

sen alle projectpartners snel en helder verloopt. Er is geen kans op

miscommunicatie, want alles wordt duidelijk vastgelegd. Instructies

of bouwfouten worden meteen digitaal gedeeld. Met als gevolg dat

de verantwoordelijke sneller en efficiënter actie kan ondernemen.

Daarnaast creëert het meer betrokkenheid bij de onderaannemers.

Het geeft hen meer verantwoordelijkheid. Ze voelen zich aanspra-

kelijk voor de meldingen die hen betreffen. Mede daardoor voelt het

ook meer als ‘hun’ project. ‘Het voordeel van deze digitale tools is

bovendien dat je details veel praktischer kunt invullen,’ gaat Rob en-

thousiast verder. ‘Als je deze (wappert met de imposante bouwte-

kening die bijna een extra bril vereist om de details te kunnen

ontcijferen) vergelijkt met dit (vergroot op de tablet een deel van het

wapeningsplan zodat het goed leesbaar is), hoef ik denk ik niet uit

te leggen dat er met Snagstream en ED Controls minder fouten wor-

den gemaakt. De kwaliteit van het project wordt erdoor geborgd.’

Statussen en kleuren

Handig is ook dat de applicaties zowel offline als online werken en

men ze op alle apparatuur kan installeren. Het programma draait

zowel op pc’s, tablets en smartphones. Vooral dat laatste is handig,

want het betekent dat onderaannemers niet massaal met tablets

hoeven rond te lopen. Ze kunnen het verloop van een ticket gewoon

volgen op hun smartphone. Het verloop van een ticket? ‘In Snag-

stream heeft een ticket verschillende statussen’, legt Rob uit. De ini-

tiële status is die van ‘toegewezen’. Daarna volgt de status ‘in

behandeling’. De derde status (‘ter goedkeuring’) houdt in dat de

verantwoordelijke meldt dat de melding is afgehandeld. Het is ech-

ter aan de uitvoerder om dit te bekrachtigen. Als hij ter plekke con-

stateert dat de bouwfout inderdaad is hersteld c.q. de instructie is

opgevolgd, geeft hij zijn akkoord. Pas dan wordt het ticket als ‘af-

gewerkt’ in het systeem opgenomen. ED Controls heeft een soort-

gelijk stappenplan.

Je moet out of the box denken

Het nieuwe bouwen

Zijn er nog meer verschillen tussen beide applicaties, vragen we Rob.

‘Bij mijn vorige project heb ik met ED Controls gewerkt; hier werk ik

met Snagstream. Ik heb dus ervaring met allebei. Ik moet echter toe-

geven dat mijn voorkeur toch wel naar Snagstream uitgaat. Bij ED

Controls moet je pdf-tekeningen vanuit de eigen server laden, ter-

wijl Snagstream gekoppeld is aan Docstream, een digitaal platform

waarin alle tekeningen, keuringen, planningen enz. van een project

zijn opgenomen. Ze worden met andere woorden vanaf een externe

server geladen en zijn up-to-date. Je weet dus dat je altijd met de

meest recente versie werkt.’ Snagstream is ook breder dan ED Con-

trols,’ gaat hij verder. ‘Het heeft meer mogelijkheden. Je kunt het bij-

voorbeeld uitbreiden met een maandelijkse werkplekinspectie en

kwaliteitsborging. Natuurlijk kijk je elke dag rond of alles in orde is,

maar dan gaat het eerder om momentopnames. Tijdens de maan-

delijkse inspecties ben je meer gefocust bezig. Die inspecties gebeu-

ren overigens doorgaans in de aanwezigheid van derden: de

opzichter, onderaannemers, de gemeente…’ ‘Snagstream en ED Con-

trols vragen om out of the box denken,’ concludeert Van den Hout.

‘Voor de oudere medewerkers op de bouw is dat misschien niet zo

evident, maar het is wel degelijk het moderne bouwen van nu. Het

is vernieuwend bouwen. Mooi toch?

Digitaal gereedschap voor de moderne bouwer

ED Controls en Snagstream
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Is er een toekomst denkbaar zónder Building Infor-

mation Modeling, kortweg BIM? Volledig en sneller

inzicht op basis van 3D-bouwmodellen: ook Alphons

Coolen Bouw en Heerkens van Bavel Bouw ervaren

de voordelen. Beide bedrijven trekken samen op en

maken zich de methodiek eigen. Er ligt een BIM-pro-

jectplan, er is een BIM-norm. En het belangrijkste: er

ontstaat meer draagvlak. ‘We weten wat we willen.’

Jammer was het wel, zeker gezien zijn enthousiasme. Maar nee, in

2011 was de tijd om meer met BIM te gaan doen simpelweg nog

niet rijp. ‘Ik ben blij dat we hebben gewacht’, vertelt Ronald van Die-

len, hoofd engineering bij Heerkens van Bavel Bouw. ‘We wilden

graag en lieten een student onderzoek doen naar BIM. Wat speelt

er in de markt? Wat zijn de investeringen? Moeten we iets met

Revit-software? Uit het onderzoek volgden meerdere scenario’s,

waarna duidelijk werd dat het te vroeg was voor een definitieve

keuze. De markt was nog flink in beweging.’

Schoenmaker blijf bij je leest

Dat was toen, ruim vijf jaar geleden. Hoe anders is het nu, voor

zowel Heerkens van Bavel als Alphons Coolen. Beide bedrijven doen

meer en meer met BIM en trekken daar samen in op. Heerkens

van Bavel in de utiliteitsbouw en Alphons Coolen voor woningen,

BIM Samen in een stroomversnelling

V.l.n.r. Remco Ooijen, Marc Luites en Ronald Dielen.
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maar toch, samenwerking rondom BIM leidt voor beide bedrijven

tot één heldere en doordachte aanpak. En als er iets duidelijk is, dan

is het wel dat ze vooral uit moeten gaan van hun eigen expertise.

‘Schoenmaker blijf bij je leest’, benadrukt Marc Luites, projectcoör-

dinator bij Alphons Coolen. ‘Wij zijn bouwers. Geen modelleurs.

Daarom laten we het modelleren heel bewust doen door een extern

bureau. Dat is de specialist.’

Marc hoort namens Alphons Coolen bij het BIM-team, dat binnen

de Heerkens van Bavel Groep halverwege 2015 van start ging. Dit

op initiatief van Ronald, die eerst samen met Remco Ooijen van Mis-

ter BIM richting en doelstellingen bepaalde en belangrijke keuzes

maakte. De groep werkte op basis van het eerder gekozen scenario

de werkmethode, het BIM-projectplan en de BIM-norm uit en kwam

bijna een jaar lang wekelijks samen. ‘Die pas op de plaats was goed’,

zo blikt Ronald terug. ‘We moesten het plan ook daadwerkelijk kun-

nen implementeren. En dat is gelukt. Het plan omschrijft hoe beide

bedrijven op hun manier met BIM kunnen werken.’ Naast Ronald en

Marc maakten ook een calculator, planvoorbereider en werkvoor-

bereider van Heerkens van Bavel deel uit van de groep. Marc: ‘Met

het plan zitten we samen op één lijn qua benadering en strategie.

Ook staat omschreven hoe we onze informatie uit de modellen

halen, om die daarna toe te passen op een specifiek project. Kort

gezegd biedt het plan ons een goede basis voor maatwerk.’ 

Op tijd op de trein

Alphons Coolen en Heerkens van Bavel hadden volgens Marc niet

veel later met BIM moeten beginnen. ‘Grote spelers werkten al met

BIM, we moesten mee met die trein. Waren we nu pas met BIM be-

gonnen, dan zouden we mogelijk opdrachten zijn misgelopen. Bij

Alphons Coolen zijn we begin 2015 met BIM gestart, binnen een

zelf ontwikkeld nieuwbouwproject van acht woningen. We hebben

een definitief ontwerp op de traditionele manier uitgewerkt en laten

omzetten naar een BIM-model. Op basis van de demarcatie in dat

model zijn de leveranciersmodellen gemodelleerd, waarna die in het

coördinatiemodel zijn geclasht om zo de knelpunten te achterhalen.

We zijn dus begonnen met een klein overzichtelijk project, wat voor

ons een bewuste keuze was. Voor BIM is draagvlak in de organisatie

nodig, je kunt niet ineens van A naar B. Daarvoor is de stap te groot.’

Waar Marc toen nog dacht dat BIM vooral neerkwam op 3D mo-

delleren, weet hij nu wel beter. ‘BIM is een compleet informatie-

model. Het helpt kosten te besparen, doordat je in een veel eerder

stadium mogelijke knelpunten ontdekt. Ook kun je uit het BIM-

model veel nauwkeurigere hoeveelheden halen. Je neemt sneller be-

slissingen en krijgt zo al tijdens de ontwerpfase meer grip op het

totale proces. Bovendien lekt er veel minder informatie weg dan bij

de traditionele manier van ontwerp en realisatie. Je zet geen stapjes

achter elkaar, maar werkt vanaf het begin met alle partners samen

binnen één model. Je praat met elkaar over hetzelfde.’ 

Nieuwe manier van samenwerken

Uiteindelijk, zo meent Ronald, komt BIM neer op een heel andere

manier van samenwerken. ‘Je wordt gedwongen veel eerder na te

denken over processen. BIM maakt je project visueel.’ Waar dat toe

leidt, ervaart Ronald binnen Heerkens van Bavel met de opdracht

voor twee legeringstorens op het terrein van de Trip van Zoudt-

landtkazerne in Breda. ‘Voor ons is dat het eerste project waarbij we

onze nieuwe werkmethode met BIM toepassen. Het gaat om een

Design & Build opdracht, met een groot team. Het tekenbureau, de

constructeur en installateur: we hebben ze allemaal betrokken bij BIM.’

Naast het plan hebben beide bedrijven ook een BIM-norm, die om-

schrijft welke informatie vanuit welke productgroep nodig is. Marc:

‘Net als het plan gaat ook de norm uit van Open BIM, wat betekent

dat externe partijen gewoon met hun eigen software kunnen wer-
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ken. We leggen niemand iets op.’ Inmiddels krijgt BIM binnen Al-

phons Coolen en Heerkens van Bavel steeds meer voet aan de grond.

Er ontstaat meer en meer draagvlak, merkt Ronald. ‘We weten wat

we wel én niet willen. Onze grondige voorbereiding op BIM werpt

z’n vruchten af. BIM zit in een stroomversnelling. En daar gaan we

net als Alphons Coolen vol in mee.’

‘Maak het verschil met je mensen’

In de jaren dat hij zelf voor bouwbedrijven werkte,

merkte Remco Ooijen hoezeer afdelingen langs el-

kaar heen kunnen werken. Met BIM verandert dat.

Tenminste, wanneer de mensen er goed mee om-

gaan, zo vertelt hij als Mister BIM zijn opdrachtge-

vers. ‘BIM is grotendeels mensenwerk.

Zie BIM niet als uithangbord voor je organisatie. Er zomaar mee  aan

de slag voor de buitenwereld is wel het laatste wat je moet doen,

waarschuwt Remco Ooijen van Mister BIM. Toch is dat juist wat hij

nog al te vaak merkt bij bedrijven. ‘Doe eerst eens een stap terug,

zeg ik dan. Want wat wil je eigenlijk met BIM? Wat wil je ermee be-

reiken? En als je dat helder hebt, hoe ga je dat doen en met welke

middelen?’

Iets van de organisatie

Kortom, maak een plan. Iets wat Remco ook voorlegde aan de Heer-

kens van Bavel Groep, toen die hem eind 2014 voor het eerst bena-

derde. Er ontstond een BIM-plan dat onder meer de afspraken

rondom nulpunten en communicatie omvat, net als de doelen en

de weg er naar toe. Ook staat in het plan wie binnen de product-

groepen dragers van modellen zijn. Behoorlijk uitvoerig dus, beaamt

Remco. ‘Een BIM-plan schrijf je niet zomaar. Toch heb ik bij de Heer-

kens van Bavel Groep ook toen al de rol van facilitator ingenomen.

BIM moet vanuit de mensen zelf komen. Alleen dan wordt het iets

van de organisatie.’ Het succes van de methodiek valt of staat met

de houding van de mensen. ‘BIM kan veel onbegrip wegnemen. Al-

tijd alle info op dezelfde plek, altijd congruent en door iedereen ge-

voed: het is natuurlijk een prachtige basis. Maar dan moet de

gebruiker het wel als zodanig toepassen. Dat vraagt om een heel

andere manier van werken, maar juist daar ligt de sleutel. Cultuur

is onderdeel van BIM. Daarmee maak je het verschil, zoals ik Alphons

Coolen en Heerkens van Bavel heb laten ervaren. Het gaat niet zo-

zeer om je eindproduct, maar om je mensen.’

Geen wondermiddel

Het is volgens Remco in elk geval maar goed dat de eerste jaren van

BIM achter ons liggen. Softwareleveranciers die BIM als een ‘stuk

techniek’ aan de man brachten; zo werkt dat dus niet. ‘BIM is geen

wondermiddel. Waar het op neerkomt, is dat partijen in de bouw beter

gaan begrijpen wat ze van elkaar nodig hebben om samen een beter

product en een betere prijs te creëren. Dát is waar BIM om draait.’

Ondanks zijn kennis van BIM ziet Remco zichzelf niet als specialist.

‘Ik doe meer dan alleen techniek binnenbrengen. Een organisatie is

een soort levend organisme, met allerlei dynamische processen die

aan elkaar moeten worden verbonden. Daar help ik aan mee.’ Meer

het werk van een generalist dus. En toch ook wel dat van een idea-

list, zoals we hem best mogen zien. ‘Sterker, ik hoop dat mensen dat

doen. Ik geloof in de kracht van BIM. Organisaties slimmer laten

werken, dat is waar het mij met BIM om gaat.’

ZORGEN

De klus is geklaard
Voor u de feiten nog een keer op een rijtje.
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Academisch Ziekenhuis Maastricht
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Verheylaan 10 Maastricht “staat als een huis”.

In 2014 is Carebuilders (Heerkens van Bavel Bouw

en Bouwbedrijf Berghege) gestart met de realisatie

van een uitbreiding van 25.000 m2 voor het

Academisch Ziekenhuis in Maastricht (Maastricht

UMC+). Een opdracht die qua ontwerp ( Architecten

aan de Maas) al het BREEAM certificaat “Very Good”

verdiende, hetgeen betekende dat ook wij deze

ambitie in de bouw moesten waarmaken. Overigens

was het voor het eerst in Nederland dat een zieken-

huis gebouw het BREEAM certificaat krijgt.

De nieuwbouw telt zes verdiepingen en wordt middels een loopbrug

gekoppeld aan de hal van de bestaande bouw. Er zijn verbindings-

bruggen gemaakt op alle verdiepingen tussen de bestaande bouw

en de nieuwbouw. Weet u nog, het lijken allemaal uitschuifbare

lades met “zorgvakjes”. In de nieuwbouw zijn verschillende discipli-

nes samengebracht, o.a. een nieuw operatiekamer-complex met

twee hybride Ok’s, een IVF lab, een MRI centrum, poliklinieken, een

logistiek centrum en een aantal kantoorplekken voor de laboratoria.

Een serrehal vormt de verbinding tussen nieuw en bestaand.

Wij denken dat wij de duurzaamheidsambities vanuit het BREEAM

ontwerpcertificaat hebben kunnen vertalen in de uitvoering. Het

heeft veel inspanning gekost, want er zijn vele criteria waaraan moet

worden voldaan. Je wordt b.v. getoetst op; Management / gezond-

heid / energie / transport / water / materialen / afval / landgebruik

en ecologie / vervuiling. Maar deze inspanningen zijn nu al de

moeite waard als je naar het resultaat van twee jaar intensief samen

bouwen kijkt en wij zijn helemaal tevreden als het Maastricht

UMC+ over enige tijd het BREEAM “Very Good” uitvoeringscertifi-

caat in ontvangst mag nemen, waarmee zij duidelijk maken waar

zij staan. Het Maastricht UMC+ kiest voor duurzaamheid, innovatie

en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Inmiddels is het

werk in diverse fases opgeleverd en in gebruik genomen, met alleen

maar tevreden gebruikers. Maar het zal nog zeker een half jaar

duren voordat alle disciplines zijn overgehuisd en alles 100% in  ge-

bruik is. Ook de OK’s zijn gereed, maar de eerste patiënten worden

pas in 2017 verwacht. De officiële opening zal plaatsvinden in het

2e kwartaal van 2017.

Foto’s Appie Derks, bedrijfsfotograaf Maastricht UMC+ 
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Catharina ziekenhuis
opent state-of-the-art Hart- en vaatcentrum

Zagen we in de vorige “In de Steigers “de vage con-

touren hoe het moest worden, op 18 mei 2016 heeft

het Catharina ziekenhuis in Eindhoven het nieuwe

en grootste Hart- en vaatcentrum van Nederland in

gebruik genomen.

Het nieuwe centrum ligt aan de voorkant van het ziekenhuis, boven

de eveneens nieuwe entreehal. Deze prominente nieuwbouw voor-

ziet in de allerbeste zorg voor hart- en vaatpatiënten. Patiënten met

een acuut hartprobleem kunnen direct worden opgenomen op de

Eerste Harthulp. Met de komst van het centrum is alle spoedzorg–

SEH, IC, OK en Eerste harthulp - in het ziekenhuis op één verdieping

aanwezig. Bovendien zijn in het centrum, naast een hartlounge, vijf

nieuwe hartkatheterisatiekamers gebouwd. Dit betekent de aller-

beste zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten.

Alle aandacht is besteed aan het comfort voor de patiënt. Uit on-

derzoeken is gebleken dat patiënten sneller herstellen in een prettige

omgeving, zeker als je terecht komt op een ’hartafdeling’ wat voor

veel patiënten heel ingrijpend is. Daarom is onder meer voorzien in

twee volledig ingerichte familiekamers en kunnen patiënten na de

behandeling bijkomen terwijl ze TV kijken, internetten of een ma-

gazine lezen. 

De nieuwe entreehal werd iets eerder, in april 2016, geopend en is

van alle gemakken voorzien; een apotheek, diverse winkels en een

espressobar, waar behalve diverse soorten koffie, ook broodjes en

salades verkrijgbaar zijn. Ook de patiëntenregistratie bevindt zich in

de nieuwe hal. De nieuwe centrale hal sluit aan op de bestaande

hal, die een totale renovatie heeft ondergaan.

Als laatste onderdeel van dit grootschalige project zijn ook nog een

tweetal hypermoderne hybride OK’s gerealiseerd. Een hybride OK is

een standaard operatiekamer, gecombineerd met de allernieuwste

techniek en de allernieuwste röntgenapparatuur, om tijdens een

operatie in het lichaam van de patiënt te kunnen kijken. Hierdoor

wordt ingrijpend opereren vaak voorkomen, herstelt de patiënt snel-

ler, is er minder kans op infecties en daardoor zijn her-operaties

minder noodzakelijk.

Het Catharina ziekenhuis is weer een belangrijke stap verder in de

totale metamorfose om te voldoen aan de moderne eisen van meer

comfort, kwaliteit, ruimte en veiligheid voor patiënten.

Foto’s afd. Marketing & Communicatie Catharina ziekenhuis Eindhoven
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Hospitalis
voor het Centraal Militair Hospitaal

Het Centraal Militair Hospitaal (CMH) ligt op uni-

versiteitsterrein “De Uithof” en is via twee loopbrug-

gen verbonden met het Universitair Medisch Cen-

trum Utrecht (UMC Utrecht). Deze twee loopbrug-

gen staan als het ware symbool voor de nauwe sa-

menwerking tussen beide ziekenhuizen, zowel op

medisch als bestuurlijk gebied en voor bijvoorbeeld

(logistieke) dienstverlening.

Vandaar dat het UMC Utrecht direct betrokken is bij de grootscha-

lige transformatie van het CMH , waar militairen verplicht hun zorg

afnemen, tot een multifunctioneel gebouw. Hierin is o.a. opgeno-

men; een hospitaal, de militaire geestelijke gezondheidszorg, een

tandheelkundig regiocentrum, een bloedbank en een apotheek.

Tevens zullen poliklinieken en behandelruimtes van diverse specia-

lismen gerenoveerd of herplaatst worden in het gebouw. Hiertoe

dient het CMH te worden gerenoveerd en uitgebreid.

Op 5 september van dit jaar werd een bouwteamovereenkomst

getekend tussen het Centraal Militair Hospitaal en Bouwcombinatie

Hospitalis ( Carebuilders, Kropman Installatietechniek en  Croon

Elektrotechniek). Momenteel zijn de partijen druk doende om de

plannen te verfijnen richting uitvoeringsstukken. Het project wordt

in 4 fasen uitgevoerd, in een in bedrijf blijvend ziekenhuis. Dit houdt

in dat er allerlei verhuisbewegingen gaan plaatsvinden. Logistiek en

faseringen worden daarom tot in detail op elkaar afgestemd en

vastgelegd in draaiboeken. Inmiddels is de opdracht verstrekt, zodat

wij in januari 2017 kunnen starten met dit prestigieuze project.

Wilt u dit project het komende jaar volgen, neem dan regelmatig

een kijkje op onze website.

EGM architecten

29

Niet alleen Heerkens van Bavel Bouw moet inspelen

op een markt die snel verandert en steeds com-

plexer wordt. Ook de gezondheidszorg speelt hierop

in, vindt dat zij moet vernieuwen en meer moet

kunnen doen met minder geld. Om die reden heeft

Máxima Medisch Centrum in Veldhoven onlangs

een bescheiden start gemaakt met de “Health Inno-

vation Campus”, door opening van IMMC Incubator, 

de voormalige huisartsenpost die door Heerkens

van Bavel compleet is verbouwd en getransfor-

meerd tot een klein “bedrijvencentrum” voor start-

ups en jonge ondernemingen. Er zijn vaste en

flexwerkplekken gecreëerd en het is mogelijk voor

Innovatie in de zorg
Maxima Medisch Centrum Veldhoven

kleine bedrijven om ruimte te huren en zich te ves-

tigen op het terrein van het Maxima Medisch Cen-

trum. Alleen, het moeten wel ondernemers zijn die

werken aan vernieuwingen in de zorg, waarbij het

belangrijkste uitgangspunt is dat de patiënt er op

den duur wel bij vaart!

Dat Heerkens van Bavel “kind aan huis” begint te worden, is u

ondertussen wel duidelijk. Zoals wij u in de vorige uitgave al vertel-

den, heeft Heerkens van Bavel een onderhoudscontract afgesloten

met het Máxima Medisch Centrum tot eind 2017. In Eindhoven zijn

we ver klaar en afgelopen jaar hebben de werkzaamheden zich daar

beperkt tot een aantal kleine onderhoudswerkzaamheden en een

Foto’s; Health Innovation Campus en Máxima Medisch Centrum Veldhoven



gevelrenovatie. In Veldhoven zijn onze mensen (het zijn er momen-

teel gemiddeld zes) continue bezig met werkzaamheden die variëren

van kleinschalig onderhoud tot renovatie van alle polikliniek-

afdelingen (10 fases in 3 jaar) en niet te vergeten, de nieuwbouw

van de Spoed Eisende Hulp, met inpandige huisartsenpost. Een waar

visitekaartje voor het ziekenhuis. Het vele glas, het gebruik van lichte

kleuren op wanden en vloeren zorgen voor een haast aangename

sfeer voor zowel patiënt als personeel. Ondanks de complexiteit van

het project is het hele proces zonder al teveel problemen verlopen.

We liepen wel enige vertraging op, maar dat was te wijten aan ener-

zijds asbest en anderzijds alle gebruikerswensen die in het voortra-

ject moesten worden verwerkt. Plus werd op het laatste moment

ook nog de positie van de welkomstbalie gewijzigd. Maar alle werk-

zaamheden hebben in goede afstemming met de opdrachtgever en

de gebruikers plaatsgevonden. 

Omdat natuurlijk alle processen binnen een in bedrijf blijvend zie-

kenhuis doorgang moeten vinden, hebben er aanpassingen plaats-

gevonden in de werktijden en de logistiek. Er wordt zelfs ’s nachts

gewerkt en om overlast en kosten te beperken voeren wij momen-

teel meerdere fases van de polikliniekrenovaties in één keer uit. 

En…   we hebben nog een nieuwtje. Carebuilders (samenwerking

tussen Heerkens van Bavel en Bouwbedrijf Berghege) is uitgenodigd

om de nieuwe OK afdeling in bouwteam te ontwikkelen en te reali-

seren. Het blijft nog even bij een nieuwtje. Wij zullen u in de vol-

gende uitgave van “In de Steigers”  uitvoerig hierover berichten.
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Servicecentrum 
Het Laar Tilburg

Geolied proces dankzij wisselappartementen

‘Ik heb staan beweren dat het nooit zou lukken,’

zegt meneer Verhoeven (86 jaar). ‘In vijftien werk-

dagen een volledige etage met veertien apparte-

menten slopen en renoveren? Onmogelijk! Maar

het is gelukt. En het lukt nog steeds.’ Wat volgens

zijn medebewoonster mevrouw Van Dijk (96 jaar)

vooral te danken is aan Frank Maas, huisvestings-

manager van Het Laar. ‘Die man is een echte dia-

mant, zegt ze. Zoveel is duidelijk: charmeren wordt

er niet minder op als je 80-plus bent.

Mevrouw woont al veertien jaar in Het Laar. Meneer Verhoeven is

er twee jaar geleden, na het overlijden van zijn vrouw, komen

wonen. In alles laten ze merken dat ze het er prima naar hun zin

hebben. Terwijl Frank verdwijnt om koffie te halen, peilt mevrouw

Van Dijk wie ze zoal om de tafel heeft zitten. Uitvoerder Patrick van

Wanrooij kent ze wel. ‘Die jongen levert goed werk… Maar waarom

bent ú hier?’, wil ze weten. Als ik vertel over ‘In de Steigers’ en de

projecten die erin worden belicht, glimlacht ze. ‘Ik heb nog de eerste

generatie Heerkens gekend. Cees en zijn vrouw waren zo’n leuk

stel… Ze hadden een goede naam in Tilburg. Waren betrouwbaar. Je

kon echt op hen bouwen.’ Geboren en getogen in Tilburg kent ook

meneer Verhoeven de familie Heerkens en hij is het roerend met

mevrouw Van Dijk eens.

‘Die jongen levert goed werk’

Een goed begin is het halve werk

Huisvestingsmanager Maas is inmiddels terug met koffie en een

schaal warme appelflappen. Het gesprek kan beginnen. ‘Dat de hele

 

Foto’s; Linn de Kort, fotobewerking: Heerkens van Bavel
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renovatie gestroomlijnd gebeurt, heeft denk ik alles te maken met

de uitstekende voorbereiding,’ meent meneer Verhoeven. ‘De directie

heeft ons vooraf goed geïnformeerd. We wisten wat ons te wachten

stond, waarom er gerenoveerd moest worden en hoe het proces zou

verlopen. Daardoor konden we in alle rust naar het moment toele-

ven. Frank is vooraf wel drie of vier keer langs geweest om uitleg te

geven.’ ‘Dat gaf ons mooi de gelegenheid om onze wensen kenbaar

te maken’, voegt mevrouw Van Dijk eraan toe, ‘en in de mate van

het mogelijke werd er ook rekening mee gehouden.’ Waarbij ze Frank

fijntjes polst of ‘ze soms een andere toiletzitting kan krijgen, want

de vroegere zat toch fijner…’ ‘Dan zorgen we daar toch voor,’ luidt

zijn antwoord. 

Moderner, veiliger en flexibeler

Ik laat me vertellen dat het gebouw er sinds 1973 staat en in al die

jaren maar met mondjesmaat is gerenoveerd. De leidingen waren

aan vervanging toe en ook de (brandtechnische) veiligheidsmaat-

regelen konden scherper. Daarnaast was er behoefte aan meer

ruimte voor zorg. ‘Het Laar biedt huurappartementen, verzorgings-

huiszorg én verpleeghuiszorg,’ aldus Frank. ‘Wooncontinuüm is onze

grote kracht. We zien echter een duidelijke toename van de hulp-

vraag. Daarom zijn de nieuwe appartementen zo toegerust dat be-

woners er langer kunnen blijven.’ ‘Als je hierheen komt, hoef je dus

nooit meer weg,’ zegt mevrouw Van Dijk gevat.

Wisselappartementen

‘Er was al langer sprake van renoveren, maar we zagen op tegen de

logistieke organisatie,’ gaat Frank verder. ‘De gemiddelde leeftijd van

onze bewoners is 86 jaar. Dan denk je twee keer na vooraleer je een

tijdelijke verhuizing naar een andere locatie plant. Deze directie

kwam echter met de ideale oplossing. Op de dertiende etage ston-

den een paar leegstaande appartementen. Die konden we gebruiken

als  wisselappartementen. Bewoners kunnen er een maand wonen

terwijl hun appartement wordt opgeknapt, wat het er een stuk

makkelijker op maakt. Daarnaast konden we een aantal grotere

appartementen in hetzelfde gebouw eveneens als wisselapparte-

ment inzetten. Met name voor echtparen en bewoners met een

grotere hulpvraag zijn die grotere appartementen handig. Met als

gevolg dat we veertien appartementen aan vervangende woon-

ruimte hadden.’ 

‘In augustus vorig jaar werden twee van die vrijstaande apparte-

menten volledig gemoderniseerd,’ vertelt Frank. ‘Vervolgens werden

alle bewoners uitgenodigd om er een kijkje te nemen. Er kwam een

stemming om te peilen of er draagvlak was voor de geplande

renovatie. Dat bleek er zeker te zijn. Zonder de positieve instelling

van bewoners en hun familie, had het project immers geen kans van

slagen’, benadrukt Frank. ‘Er werd een aanbestedingsproject uitge-

schreven, waarbij Heerkens van Bavel geselecteerd werd. Zij maak-

ten op hun beurt een meer geavanceerde versie van de model-

woning (er kwamen bijvoorbeeld twee toiletten die door een schuif-

wand van elkaar gescheiden werden, zodat er een gastentoilet ont-

stond). Uiteraard waren niet alle bewoners het met alle voorgestelde

ingrepen eens.’ ‘Dat klopt. Ik vond het maar niks dat mijn wasma-

chine uit de badkamer verdween en in de belendende berging kwam

te staan. Maar als de meerderheid dat wél een goede ingreep

vindt, wie ben ik dan om dwars te liggen,’ zegt meneer Verhoeven

goedgemutst.  

V.l.n.r. Meneer Verhoeven, Patrick van Wanrooij, Frank Maas en Mevrouw van Dijk.
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Ik vraag beide bewoners of ze het niet moeilijk vonden een maand

lang hun eigen appartement te ruilen voor een wisselappartement.

‘Nee hoor,’ klinkt het vrolijk. ‘Inpakken hoefden we niet te doen, want

daar hebben we familie voor. En op de dertiende etage hadden we

onze eigen stoel, onze eigen tv en de faciliteiten die we gewend

waren. Met een fantastisch uitzicht op de koop toe.’ 

Het was even zoeken naar het juiste tempo

Strakke planning

‘We dachten wel dat het zou lukken, maar het was even zoeken naar

het juiste tempo en nog belangrijker, naar de ideale bijhorende volg-

orde’ legt Patrick Van Wanrooij uit als ik vraag naar de strakke

maandplanning. ‘We werken van boven naar beneden; voor elke

etage hebben we drie weken om te slopen en te renoveren. In de

overblijvende week vinden er achtentwintig verhuisbewegingen

plaats: veertien keer leegruimen van de wisselappartementen en

veertien keer inruimen van de vernieuwde appartementen. We zitten

nu op schema. Maar de kunst is natuurlijk om dat vast te houden

en de rust te behouden tijdens al die bedrijvigheid.’

Volgens Patrick is het ook een leerproces. ‘We zitten inmiddels op

de zesde etage. Bij de vorige etage hebben we in overleg met het

sloopbedrijf een medewerker meer ingezet, zodat het hakwerk in

drie dagen klaar was. Anderhalve dag winst dus… In de badkamer

waren vier verschillende partijen tegelijk bezig; de loodgieter, de

elektricien, de wandenmaker en de sloper.’ Huisvestingsmanager

Maas is erg te spreken over het meedenken van de uitvoerder. ‘Door

andere bouwmaterialen te gebruiken, wist Patrick de vloeren drem-

pelloos te maken. Dat was niet voorzien in de bouwtekening, maar

het spreekt voor zich dat we erg blij zijn met deze ingreep. Het is

veiliger én makkelijker voor bewoners met rollators. Het mooie is

dat alle aanpassingen budget-neutraal zijn gebeurd.’

Goede afspraken voorkomen onrust 

Radio en poffertjes

‘Goede afspraken vooraf voorkomen onrust’, meent Patrick. ‘In het

bestek stonden de hak- en sloopwerktijden expliciet vermeld. Van

08.00 uur tot 12.00 uur mocht er grof geschut worden ingezet, van

12.00 uur tot 14.30 uur moest er stilte zijn. s’ Middags doen veel

bewoners immers een dutje. Tijdens die uren ruimen we dus op of

doen we geluidsarme klussen.’ ‘En we werden netjes en op tijd ver-

wittigd als er sloopdagen aankwamen,’ vertelt mevrouw Van Dijk.

‘Dan konden we op het binnenplein terecht voor koffie, thee, een

krantje… Er werd een bingo georganiseerd of een film vertoond.’

‘Nee, we hebben echt niets te mopperen,’ beaamt meneer Verhoeven. 

Ook het gebruik van een externe lift zorgt voor minder overlast.

‘Hoewel we gebruik mochten maken van één van de inpandige lif-

ten, hebben we gekozen voor een lift aan de buitengevel. Hij is mooi

weggestopt in een nis in het gebouw. Je ziet hem bijna niet,’ aldus

Patrick. Dat er binnen het gemaakte bestek ook ruimte is voor flexi-

biliteit blijkt uit het ‘radio-item’. ‘In het bestek stond dat de radio

niet aan mocht. We wilden geen luidkeels meebrullende werkman-

nen’, lacht Frank. ‘Maar op een dag vroeg Patrick in de bouwverga-

dering of de radio niet stilletjes aan mocht. Blijkbaar werkt dat voor

sommige jongens motiverend. Of ontspannend… wie zal het zeg-

gen… Omdat alles tot dan toe gedisciplineerd verliep, heb ik gezegd

Foto’s; Linn de Kort en Peter Jan Fernhout
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‘oké, laten we het maar doen’. Je werkt toch een jaar met elkaar samen.

Dan vind ik het belangrijk dat je met elkaar meebeweegt.’ ‘Het is geven

en nemen’, bevestigt Patrick.  

Dat laatste kwam perfect tot uiting afgelopen zomer. Puur toevallig trak-

teerde Heerkens van Bavel tijdens de Tilburgse kermis alle bewoners van

Het Laar op poffertjes. En laat nu diezelfde dag – zonder dat ze het van

elkaar wisten – Het Laar een barbecue organiseren voor iedereen die bij

de bouw betrokken was. ‘Het is fijn als je op die manier met elkaar kunt

omgaan’, concluderen uitvoerder en huisvestingsmanager. 

Ik vind het belangrijk dat je met elkaar 
meebeweegt

Het resultaat

Maar hoe zien de vernieuwde appartementen er nu uit? ‘Dat kun je het

beste met eigen ogen zien,’ antwoordt manager Maas. Dus trekken we

met z’n allen naar het appartement van meneer Verhoeven op de ze-

vende etage. Althans, nadat we eerst naar een leegstaand ‘verouderd’

appartement zijn gaan kijken. En inderdaad… vergeleken met het ap-

partement op de eerste etage, ziet dat van meneer Verhoeven er fris en

eigentijds uit. De deur heeft een elektronisch sluitsysteem en is voorzien

van een digitale deurviewer. De badkamer lijkt in niets meer op de vroe-

gere versie ervan. De keuken heeft meer bergruimte en doet gezelliger

aan. Drempels zijn verdwenen. Op het balkon liggen vlonders en er hangt

een sfeerlampje.

‘We hebben echt niks te mopperen’

Oud worden in Het Laar anno 2016 lijkt me geen straf te zijn…. Al hele-

maal niet als je medebewoners hebt die nog volop in het leven staan.

Zoals mevrouw Van Dijk en meneer Verhoeven.

35

WONEN

Op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne

in Breda start in februari 2017 de bouw van twee

legeringstorens. Noem de panden gerust duur-

zaam, met onder andere zonnepanelen over de

hele oppervlakte van beide daken. Toch valt ook

over de aanloop naar de bouwfase veel te vertellen.

Als hoofdaannemer voor de Design & Build op-

dracht bracht Heerkens van Bavel Bouw direct alle

kennis van de partners bijeen. Ook benutte het BIM,

voor een resultaat dat staat.

Henk van Oosterhout laat er zo halverwege het gesprek een stilte

voor vallen. De project- en BIM-coördinator van AGEL adviseurs wil

heus iets noemen, maar zou niet weten wat. ‘Ik heb geen verbeter-

punten. Deze samenwerking is er een zoals die altijd zou moeten

gaan. Alle partners direct vanaf het begin betrokken, samen meteen

vol aan de slag: zo’n aanpak werpt z’n vruchten af. Voor opdracht-

gever en teamleden.’

De kracht van een ketenafspraak. De opbrengst van een gelijkwaar-

dige samenwerking en het inzicht op basis van strakke coördinatie:

Henk heeft genoeg redenen voor enthousiasme. Zo ook Bas

Kooman, voor dit project engineer en BIM-modelleur namens Van

den Buijs Installaties en Quint Hilhorst, planvoorbereider bij Heer-

kens van Bavel Bouw. Tijdens een gesprek op kantoor bij Heerkens

van Bavel gaan de drie in op het traject tot dusver en laten ze bo-

vendien hun licht schijnen op BIM. En dat alles op basis van dezelfde

mening; een aanpak als deze wérkt. 

Twee identieke torens

De samenwerking start in 2015, met de aanbesteding door het Rijks-

vastgoedbedrijf voor de bouw van twee legeringstorens. Die komen

te staan op het terrein van de Trip van Zoudtlandtkazerne, aan de

De La Reyweg in Breda. De torens worden identiek aan elkaar ge-

spiegeld en krijgen elk 134 kamers en negen bouwlagen. Het schets-

ontwerp is er al, maar welke hoofdaannemer gaat de Design & Build

uitvoeren? Heerkens van Bavel Bouw dingt mee, waarbij project-

manager Ronald van Dielen onder meer kiest voor Van den Buijs In-

stallaties en AGEL adviseurs. Ook zet hij vanaf het eerste begin in

op nauwe samenwerking met de gekozen partners. Dat vraagt om

vertrouwen en betrokkenheid van elke partij, omdat ieder meedoet

op basis van no cure no pay. Toch pakt de aanpak goed uit. Samen

met de partners levert Heerkens van Bavel binnen slechts zes weken

alle benodigde aanbiedingsdocumenten aan, waarna het begin de-

cember 2015 de voorlopige gunning krijgt. En het is vanaf dat mo-

ment waarop de samenwerking tussen de partners nóg hechter

wordt. 

Helder met BIM

Want hoe overtuig je een opdrachtgever? Hoe laat je zien dat je

graag extra stappen zet? Voor het projectteam kwam dat neer op

een kick-off meeting met de opdrach6tgever. Quint kijkt er met ge-

noegen op terug. ‘We hebben tussen de voorlopige en definitieve

gunning met de partners een BIM-model opgezet, waarbij we de

disciplines in hoofdlijnen hebben uitgewerkt en op elkaar afge-

stemd. Na de definitieve gunning vond de kick-off meeting plaats,

waarbij we de opdrachtgever het ontwerp hebben toegelicht op

Bouwen op vertrouwen
Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda
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basis van ons model. Doordat het ontwerp al zo vroeg in 3D was

uitgewerkt, ontstond er meteen een duidelijk beeld bij de opdracht-

gever. En die bleek daar aangenaam door verrast.’ 

Heerkens van Bavel werkt al langer met BIM, maar deed dat binnen

projecten alleen voor sommige onderdelen. Dit project is het eerste

waarbij het BIM vanaf begin tot eind gebruikt. Ook Quint werkte

nog niet eerder zo intensief met BIM, al ziet hij volop voordelen.

‘Met BIM stem je disciplines in de ontwerpfase direct op elkaar af.

Je betrekt belangrijke partijen bij het ontwerp en verwerkt die in-

formatie direct in het model. Ook voer je met de software clashcon-

troles uit en communiceer je eenvoudig wie de clash oplost en hoe

diegene dat doet. Tijdens engineeringssessies bekijk je het model

samen. En doordat alles in 3D is uitgewerkt, praat je niet langs elkaar

heen en los je problemen sneller op.’

Elke foutje snel opgelost

Met BIM bouw je digitaal binnen één 3D-model, dat voor alle part-

ners gelijk is. ‘En dat werkt goed’, vertelt Bas. ‘Je maakt zaken visueel.

Daardoor zie je al vroeg dat bijvoorbeeld een raam niet goed is ge-

positioneerd. Iets wat je voorheen pas zou zien wanneer je twee

bouwtekeningen naast elkaar zou leggen en toevallig die fout ont-

dekt.’ Dankzij het eigen 3D-ontwerp kon het team verbeteringen

aanbrengen in dat van de opdrachtgever. En bracht het bovendien

de verwachtingen van beide kanten op één lijn. Henk: ‘De kracht

van BIM zit ‘m in de kennisdeling. Je houdt vast aan wat is afge-

sproken en denkt een project al helemaal uit voordat je het uitvoert.

Je ziet knelpunten sneller, kunt alles direct aanpassen en bent beter

dan ooit voorbereid op de daadwerkelijke bouw. Er is geen commu-

nicatieverschil.’ 

De zon maakt het water warm

De twee legeringstorens blinken straks uit in duurzaamheid. Waar

vanuit de vraagspecificatie minimaal een 7.0 nodig was, behaalde

Heerkens van Bavel een gemiddelde GPR-score van 9.0 voor zowel

gezondheid als energie. Bij die laatste score hoort bovendien het

doel van energielabel A+++, waarnaar het team streeft met onder

andere 220 zonnepanelen op de gehele oppervlakte van elk dak. Ook

hebben beide gebouwen een hoge isolatiewaarde en wordt het

water er warm via zonnecollectoren. Nog even en de uitvoering gaat

van start. En dat op basis van een helder en inzichtelijk plan, bena-

drukt Henk. ‘Vooraf vertelde Heerkens van Bavel ons heel duidelijk

hoe het bedrijf te werk wilde gaan en wat er van ons werd verwacht.

Die strakke coördinatie viel me op. We zijn veel samen geweest, ook

in de fase voorafgaand aan de definitieve gunning. Het zegt veel

wanneer je daar als hoofdaannemer tijd en geld voor wilt vrijmaken.’ 

De duidelijke afspraken bevielen ook Bas goed. ‘Juist omdat ik heb

gemerkt dat je niet zonder kunt. Als je een project start, weet dan

wat je wilt. Spreek zaken goed met elkaar af en houd je er ook aan.

En laat niet los tijdens de rit. Anders werk je alsnog langs elkaar

heen en heeft ook BIM geen toegevoegde waarde.’
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V.l.n.r. Henk van Oosterhout (zittend),
Bas Kooman (staand) en Quint Hilhorst (achter de laptop).
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De Piushaven in Tilburg. Natuur, recreatie en horeca

dichtbij. Water alom. En aan de kop van de haven

‘Aan de Waterkant’, dat als nieuwbouwproject met

de dag meer vorm krijgt. De huizen van blok A en B

pronken al langs het water, blok C is in aanbouw.

De andere vijf blokken volgen snel. Nog even, en de

gloednieuwe wijk omvat zo’n 300 woningen die elk

naadloos aansluiten bij de behoeften van de bewoners.

Niets zo ongrijpbaar als de tijdgeest. Wat vandaag populair is, blijkt

binnen de kortste keren achterhaald. Het is dan ook belangrijk, ver-

telt Chantal Gulickx, om tijdens het gehele ontwikkelproces de markt

voortdurend te toetsen. ‘Je wilt toch zeker weten dat wat je ont-

wikkelt ook daadwerkelijk wordt afgenomen? Zelfs nu, in een tijd

waarin de verkoop van huizen weer in de lift zit. Inspelen op be-

hoeften is enorm belangrijk.’

De vele kansen in Tilburg

Chantal is directeur van Triborgh gebiedsontwikkeling, dat zestien

jaar geleden ontstond als samenwerkingsverband van zeven Til-

burgse bedrijven. Twee corporaties en vijf aannemers, waaronder

ook Alphons Coolen. De samenwerking móest haast wel van de

grond komen, vertelt Chantal. ‘Grote ontwikkelaars van buiten de

stad zagen de vele kansen in Tilburg en verwierven posities die daar-

door voorbijgingen aan de Tilburgse bedrijven. Met Triborgh bieden

we tegenwicht. En dat pakt goed uit.’

Aan de Waterkant 
kiezen bewoners wat ze willen
Nieuwbouwproject in Tilburg-Oost vordert met de dag

WONEN
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Zo ook aan de oostrand van Tilburg, waar nieuwbouwproject Aan

de Waterkant met de dag zichtbaar vordert. Alphons Coolen leverde

inmiddels de 55 koopwoningen van blok A en B op en bouwt mo-

menteel de 27 woningen van blok C. Daarnaast verloopt de verkoop

van de 37 woningen van blok E meer dan voorspoedig. Chantal: ‘Vijf

weken na de start van de verkoop was al meer dan tweederde van

de woningen verkocht.’ 

Geen dertien-in-een-dozijn

De transformatie van industriële haven naar een aantrekkelijk

woongebied had behoorlijk wat voeten in aarde. Nog niet eens zo

lang geleden zou niemand in de Piushaven willen wonen. En moet

je nu eens zien. De Piushaven bruist. Woningbouw, horeca en re-

creatie vormen een sterke combinatie, met aan de kop van de haven

de woningen van Aan de Waterkant. Kijk vanaf een afstandje naar

de nieuwe wijk en het valt op hoe divers de huizen zijn. Twee of drie

lagen, kap of plat dak, vier beukbreedtes uiteenlopend van 5,1 tot

en met 6,0 meter: geen woning is hetzelfde. ‘En dat vormt een bij-

zondere mix’, vertelt Toin Meeuwsen, directeur van Alphons Coolen.

‘Aan de Waterkant is geen dertien-in-een-dozijn-project. Bewoners

kiezen er wat ze willen.’ 

Bovendien laat het project volgens Toin goed zien waar Triborgh als

samenwerkingsverband voor staat. ‘Iedere vennoot brengt zijn eigen

kennis en kunde in. Alphons Coolen doet dat als één van de aanne-

mers, maar vergeet zeker de woningcorporaties niet. En dan heb ik



KLEURRIJK ALS ÉÉN GEHEEL

De nieuwbouwwoningen van Aan de Waterkant liggen aan

de rand van de wijk Jeruzalem. Die werd gebouwd in de

jaren vijftig en ondergaat momenteel een flinke metamor-

fose. ‘Geheel in lijn met deze tijd’, meent Bert Dirrix, mede-

eigenaar van diederendirrix architectuur & stedenbouw.

‘Transformatie en vernieuwing zijn de begrippen van nu. En

daarvan is Jeruzalem een voorbeeld bij uitstek.’ 

Als supervisor bewaakt Bert het beeldkwaliteitsplan van Aan

de Waterkant. ‘Zie zo’n plan als een reeks spelregels, die

samen richting geven aan de identiteit en samenhang van

een project. Voor Aan de Waterkant was Jeruzalem daarbij

het uitganspunt. Vriendelijk, open en overzichtelijk: het zijn

allemaal begrippen die ook terugkomen in de nieuwe wo-

ningen langs het kanaal.’

Namens diederendirrix bracht architect Jeroen Schipper

flink wat diversiteit in het project. ‘En toch is de eenheid be-

houden’, vertelt Bert. ‘Kijk bijvoorbeeld naar de kleuren bak-

steen. Die lopen onderling uiteen, maar zijn allemaal licht.

Zo vormen ze samen één geheel. Tussen de woningen on-

derling, maar ook met de rest van Jeruzalem. Een zonnige

uitstraling, omringd door het vele water: Aan de Waterkant

is een uniek project.’

Bert Dirrix, diederendirrix architectuur & stedenbouw.
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het vooral over hun klantbenadering. Welke behoefte heeft een po-

tentiële koper? Hoe groot moeten de woningen zijn? Wat werkt wel

– en wat niet? Al dat soort vragen spelen ook bij dit project een

grote rol.’ Zo konden bewoners voor blok A aan de slag met de zo-

genaamde woonconfigurator. Het systeem bood ze verregaande

opties, zoals keuze in gevels, hoogte, dak en raampartijen. De con-

figurator doet geen dienst meer, maar wat wél is gebleven is de

input door de bewoners van blok A. ‘En die info is voor ons enorm

waardevol’, vertelt Toin. ‘Het traject in aanloop naar de bouw van

blok A kostte flink wat tijd. Maar we achterhaalden er wél de voor-

keuren van de huidige huizenkoper mee. De antwoorden vormen de

onderlegger voor de andere blokken, die we kunnen afstemmen op

de woonwensen van nu. Mede daardoor zijn de woningen zo in trek.’

Constant verbeteren

De diversiteit aan woningen geeft blok A en B een prettige onrust.

Door die ook te gebruiken voor de andere blokken ontstaat er uit-

eindelijk één lijn en een duidelijk karakter. ‘En dat zorgt juist weer

voor rust’, vertelt Chantal. ‘Zie dit project dan ook als een familie

van acht blokken. Door die gefaseerd te bouwen, kunnen we opti-

maal rekening houden met de actuele klantvraag.’ Ook Toin bena-

drukt de kracht van die fasering. ‘We verbeteren ons constant,

maken steeds meer werk van Lean bouwen. En wat te denken van

BIM, waarmee we blok B en C al helemaal hebben opgebouwd. We

kunnen bewoners steeds beter een indruk geven, nog vóór de bouw.

We innoveren continu, stilzitten is geen optie. Bij elke nieuwe fase

nemen wij weer digitale noviteiten mee. Zo implementeren we

momenteel tools voor kwaliteit, voortgang en oplevering binnen de

processen. Ik denk dat het nog net iets te vroeg is, maar wie weet,

kunnen we blok H nog net laten zien met een augmented reality-bril.’

Zo’n bril was wellicht nog een mooie toevoeging geweest voor de

‘tijdscapsule’, bij de viering van het hoogste punt van blok B. De

jongste en oudste bewoner en uitvoerder stortten de capsule in de

fundering van een tuinmuur. Toekomstige bewoners legden er spul-

len van de huidige tijd in, als knipoog naar de archeologische vond-

sten in dezelfde grond. Toin denkt er lachend aan terug. ‘Er gingen

kranten mee de capsule in, maar ook cd-roms en usb-sticks. Stel je

voor, dat ze die capsule over honderd jaar opgraven. De mensen

hebben geen idee wat ze met zo’n stickje moeten.’

Toin Meeuwsen, directeur Alphons Coolen en Chantal Gulickx,
directeur Triborgh gebiedontwikkeling.
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Hart voor duurzaam bouwen

Dat ‘Alphons Coolen®’ en ‘duurzame woningbouw’

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bleek

ook dit jaar. Onder meer in Tilburg en Waspik wer-

den mooie projecten omtrent duurzame renovatie

opgeleverd. De respectievelijke opdrachtgevers

toonden zich uitermate tevreden over kwaliteit,  or-

ganisatie, exploitatie en expertise die Alphons Coo-

len, als vennoot van de Bouwcombinatie Remmers-

Coolen v.o.f, daarbij aan de dag legde.

In Tilburg ging het om appartementengebouw Zuringhof. In iets

meer dan twee maanden werden vier woningen in bewoonde staat

gerenoveerd volgens het Nul-op-de-Meter-principe. Bij een NoM-

woning zijn de in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in ba-

lans; de som van opwekking en verbruik is met andere woorden nul.

Bijzonder aan dit project was dat het ging om woningen met twee

verdiepingen, de zogenaamde gestapelde woningbouw. Zuringhof

was dan ook een van de eerste NoM-projecten op dat vlak in Ne-

derland en het allereerste in Brabant.

Opdrachtgever was TBV Wonen. De opdracht zelf kaderde in de

Energiesprong, een innovatieprogramma dat tot doel heeft be-

staande huurwoningen zodanig te verbeteren, dat het comfort

van het binnenklimaat toeneemt en de energiekosten afnemen.

Zelfs in die mate dat huurders bij normaal gedrag en normale om-

standigheden, geen energieverbruikskosten meer hebben. Om dat

te realiseren werden in Zuringhof zowel bouwkundige als installa-

tietechnische maatregelen genomen: de buitengevel kreeg een dikke

isolatielaag; kieren werden gedicht; de kunststof raamkozijnen kre-

gen driedubbel glas; er kwam een luchtventilatiesysteem met

warmte terugwinning en het dak werd voorzien van zonnepanelen.

Het project werd gerealiseerd door “GreenCore” een samenwer-

kingsverband, bestaande uit negen Tilburgse bedrijven die duurzaam

bouwen uitdragen. Alphons Coolen is een van hen. Zuringhof fun-

geerde tevens als pilot. De prestatiegegevens worden voortaan

nauwkeurig opgevolgd om verdere optimalisatie mogelijk te maken

en het concept uit te rollen over andere woningen van TBV Wonen

en andere corporaties en vastgoedeigenaren.

Ook in Waspik werden woningen grondig aangepakt. Het ging om

elf woningen aan de Wieldrechtstraat. Een aantal jaren geleden wer-

den ze nog aangemerkt voor sloop, maar Wooncorporatie Casade

(Waalwijk) besloot het bestaande casco te handhaven en te zorgen

voor betere en duurzame woningen. Dus werd de buitengevel aan-

gepast en kwamen er onder meer zonnepanelen. De opdracht werd

verleend aan Bouwcombinatie Remmers-Coolen v.o.f. op basis van

een UAV-GC contract, waarbij ‘GC’ staat voor ‘Geïntegreerde Con-

tracten’. Dit betekent dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor

zowel het ontwerp als de realisatie ervan. Het was de eerste keer

dat Bouwcombinatie Remmers-Coolen een dergelijk project uit-

voerde onder deze contractvorm. Maar toen het project recent uit-

voerig werd geëvalueerd, bleek deze manier van aanbesteden en

deze contractvorm beide vennoten erg aan te spreken. Wordt on-

getwijfeld vervolgd…
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Het hoogste punt is al bereikt, de oplevering is

dichtbij. Nog even, en ook aan de zuidkant van de

Twentestraat in Tilburg staat een rij nieuwe en ei-

gentijdse huurwoningen. Dit in opdracht van wo-

ningcorporatie Tiwos, dat met de in totaal 50

woningen aan de Twentestraat heel bewust heeft

ingezet op de binding binnen Jeruzalem. De wijk is

uniek met een heel eigen karakter – en dat moet zo

blijven. Het kan niet anders, of de straat draagt

daar straks meer dan ooit aan bij.

Het vak van klokkenmaker is een waar ambacht. De techniek, de de-

tails tot aan het kleinste radertje: Niels Boers (31) was gelijk ver-

kocht, toen hij er jaren geleden via een vriend mee in aanraking

kwam. Hij volgde de studie Uurwerktechniek en heeft met “Boers

Klokken” inmiddels zijn eigen bedrijf. Dé klokkenmaker van Tilburg,

zo profileert Niels zich. Met een atelier elders, maar ook een werk-

ruimte aan huis. ‘Een fijne plek. Ik heb hier alles bij de hand en meer

dan genoeg ruimte.’

De werkruimte beslaat een groot deel van de eerste verdieping van

Niels’ nieuwe huis. Dat staat aan de Twentestraat, in Jeruzalem in

Tilburg-Oost. Niels woonde al langer in de wijk en had er dan ook al

de nodige binding mee. En juist dat bleek voor woningcorporatie

Tiwos doorslaggevend om Niels één van de 24 nieuwe huurwonin-

gen aan de Twentestraat Noord toe te wijzen. Hij woont er sinds

juli, samen met zijn twee kinderen. ‘Het was even wennen, maar het

thuisgevoel is er inmiddels. En ook zo fijn: ik heb vloerverwarming.

En een indeling die veel handiger is dan die van mijn vorige woning

aan de Veluwestraat.’

Binding met Jeruzalem

Net als Niels woonden er aan de Twentestraat Noord al meer

bewoners langer in de wijk. Het gaat om mensen die binding hebben

met Jeruzalem, die er iets voor willen betekenen en soms ook aan

huis werken. ‘Op dat alles hebben we heel bewust geselecteerd’, ver-

telt Lodewijk Verleisdonk, projectleider bij Tiwos. ‘De Twentestraat

ligt aan de rand van het oude gedeelte van Jeruzalem, op de grens

met de nieuwbouwwoningen van het project Aan de Waterkant.

Waar de wijk nog  

43

We wilden graag bewoners die goed zouden passen op deze plek,

die een soort van natuurlijke overgang vormen tussen Oud- en

Nieuw-Jeruzalem.’

Met een project zoals dat aan de Twentestraat knapt Jeruzalem flink

op. En dat spreekt veel mensen aan. Zo ook Els Pontzen (55), moeder

van Niels. ‘Ik ken de wijk uiteraard al langer, via de verhalen van

Niels. Het is een fijne, kleine buurt waar veel wordt georganiseerd.

Bovendien vind ik de nieuwe huizen erg mooi.’ Els hoefde dan ook

niet lang na te denken, toen ze hoorde dat Tiwos na het noordelijke

ook het zuidelijke deel van de straat ging aanpakken. Haar dochter

was net uit huis, waardoor Els alleen in een voor haar te groot huis

woonde. Dus reageerde ze, waarna ze één van de 26 woningen kreeg

toegewezen. Els woont nu nog in Tilburg-Zuid, maar kan naar ver-

wachting begin 2017 in haar nieuwe woning in Jeruzalem. ‘Daar kijk

ik erg naar uit.’ 

Plattegrond op ware grootte

Els geniet straks van een woning met aanbouw. Die keuze heeft ze

zelf kunnen maken, zoals nog zo’n tien huurders voor de aanbouw

zijn gegaan. Zes andere bewoners kozen in plaats van een aanbouw

voor een extra derde verdieping. Hiervoor betalen de huurders een

huurverhoging. ‘Het is fijn dat we die mogelijkheid hadden’, vindt

Els. ‘Zeker als je beseft dat het om een sociale huurwoning gaat.

Tiwos en Alphons Coolen hebben de opties tijdens workshopavon-

den goed uitgelegd. En fijn ook, dat ik vooraf een plattegrond van

het huis op ware grootte kon zien. Dat gaf een goed beeld.’

Net als de bewoners van ‘zuid’ hadden ook de huurders aan de

Twentestraat Noord inspraak bij het ontwerp van hun woning. Zo

konden ze bijvoorbeeld zelf foto’s aanleveren, als basis voor de print

op de gesloten glasvakken aan de voorkant van hun woningen. Wel

waren de keuzes voor Twentestraat Noord beperkter, vertelt Lode-

wijk. ‘We hadden de huurders voor dat deel net geselecteerd, toen

we vanuit de overheid te maken kregen met de wet rondom passend

toewijzen. Die geldt vanaf begin dit jaar, koppelt het inkomen aan

de hoogte van de huur en zorgt ervoor dat mensen met een lager

inkomen geen te dure woning huren. Het gevolg was dat voor som-

meer waarde krijgt
Woningen Twentestraat verbinden oud met nieuw

V.l.n.r. Iris Sijssens, planontwikkelaar Alphons Coolen 
Lodewijk Verleisdonk, projectleider Tiwos Els Pontzen, 
moeder van de bewoner Niels Boers (zittend) “Boers Klokken”
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mige bewoners aan de Twentestraat Noord de huur te hoog zou

worden. Daarom hebben we die verlaagd, maar daarmee ook hun

keuzes beperkt.’

Heel eigen dynamiek

Voor Alphons Coolen is de bouw van huurwoningen even bijzonder

als het bouwen van koopwoningen. ‘Bovendien is de Twentestraat

voor ons op nog een andere manier uniek’, meent Iris Sijssens, plan-

ontwikkelaar bij Alphons Coolen. ‘Want ga maar na: wij bouwen

veelal voor kopers. Die maken de financiële afwegingen voor hun

huis heel anders dan deze huurders. Wat betekent het wanneer je

de ene keuze laat vallen en voor een andere optie gaat? Wat is bin-

nen de huur allemaal mogelijk? Zulke vragen geven een heel eigen

dynamiek. En zorgen ervoor dat wij op een andere manier met de

mensen moeten meedenken.’ 

Els is in elk geval te spreken over de samenwerking met Tiwos en

Alphons Coolen. Bovendien heeft ze dankzij de informatieavonden

Project: 24 huurwoningen Twentestraat Noord 

+ 26 huurwoningen Twentestraat Zuid

Locatie: Jeruzalem Tilburg-Oost

Opdrachtgever: Woningcorporatie Tiwos 

Architect: Van Beijsterveldt & Gommers 

Architecten Gilze

Verwachte oplevering: Begin 2017

alvast een goed beeld van wie er straks nog meer aan de zuidkant

van de Twentestraat wonen. ‘Het zijn over het algemeen wat oudere

mensen dan aan de noordkant. En vaker alleenstaand. Ook komen

er minder mensen uit deze wijk. Maar dat is volgens mij allemaal

niet zo’n probleem. De binding zoals aan de noordkant van de straat

ontstaat hier straks ook. Dat weet ik zeker.’ 
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Alphons Coolen:
van alle markten thuis

Beelden zeggen soms meer dan woorden. Deze beelden

laten zien wat Alphons Coolen zoal in zijn mars heeft.

Ze vormen een dwarsdoorsnede van de projecten die

dit jaar met succes zijn ontwikkeld en gerealiseerd. 

Ze vertellen over klein- en grootschalige projecten in nieuwbouw, ver-

nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Over grondgebonden woningen

(traditioneel of conceptueel) en appartementsgebouwen (al dan niet met

zorgfaciliteiten). Stuk voor stuk zijn ze tot stand gekomen met oog voor

detail en kwaliteit. Met aandacht en respect voor de bewoners. En met

duurzaamheid als leidraad.

Nieuwbouw: 4 twee-onder-een kap- koopwoningen 
(Mariaheide)

Vernieuwbouw/renovatie: 
11 huurwoningen (Waspik)

Vernieuwbouw/renovatie: 4 Nul-op-de-Meter 
appartementen (pilot project) (Tilburg)

Nieuwbouw: 35 seriematige koopwoningen 
(Tilburg)

Nieuwbouw: 50 seriematige conceptwoningen,
sociale huur (Tilburg)

Nieuwbouw: 14 zorgappartementen
(Kaatsheuvel)

Nieuwbouw: 15 conceptwoningen, huur en koop 
(Kaatsheuvel)

Nieuwbouw: impressie 27 luxe huurwoningen KoolhovenBuiten (Tilburg)

Nieuwbouw: 8 luxe twee-onder-een-kap koopwoningen (Oosterhout)
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HVBM Vastgoed
Build to Suit: maatwerkgebouw met beleggingshorizon

‘‘Elk gebouw dat we ontwikkelen moet waarde creë-

ren op de lange termijn.’ Deze visie ligt aan de

grondslag van het logistieke vastgoed dat HVBM

Vastgoed ontwikkelt. In het ontwikkelproces staat

de gebruiker steevast centraal. Het gebouw wordt

met andere woorden als een passende handschoen,

op maat van de gebruiker en naar zijn specifieke

wensen, ontwikkeld. Dat HVBM Vastgoed naast ont-

wikkelaar en investeerder, ook general contractor

is, maakt de ontzorging compleet.

De ontwikkeling van vastgoed gebeurt vanuit verschillende invals-

hoeken. Een eerste mogelijkheid is dat de ontwikkelaar op eigen ini-

tiatief en voor eigen risico bouwt. Hij heeft een stuk grond op een

goede plek, hangt er een goed concept aan en zoekt vervolgens een

passende gebruiker. Bij Build to Suit daarentegen wordt het gebouw

op vraag van de gebruiker ontwikkeld. Ontwikkelaar en gebruiker

bepalen samen hoe het gebouw er gaat uitzien en aan welke ver-

eisten het moet voldoen. Eenmaal het gebouw ontwikkeld, gaan

beide partijen een langdurig commitment met elkaar aan, in die

zin dat de gebruiker het voor lange tijd huurt van de ontwikkelaar.

Win-winsituatie

HVBM Vastgoed is zich de laatste jaren steeds meer gaan toeleggen

op Build to Suit. Deze constructie biedt immers tal van voordelen.

Zowel voor de gebruiker als de ontwikkelaar. Allereerst heeft de ge-

bruiker de mogelijkheid om te bepalen waar hij het gebouw wil heb-

ben. Hij kiest zelf de locatie en is niet gebonden aan het bestaande

aanbod van beschikbare gebouwen. Omdat het pand bovendien naar

zijn wensen wordt ontwikkeld, is optimale space efficiency en func-

tionaliteit gegarandeerd. Daarnaast weet hij zich verzekerd van

duurzame, state-of-the-art technologieën op het vlak van koel- en

ventilatiesystemen, energie, verlichting enz. Los van dit alles is het

nieuwe gebouw ook de uitgelezen kans om het bedrijfsmerk of -

logo maximaal uit te dragen aan de hand van kleurstelling, design,

architecturale aankleding enz. Op zijn beurt heeft de ontwikkelaar

aan de gebruiker een langdurige huurder, los van het feit dat het

gebouw zelf een goed investeringsproduct op de lange termijn is.

Voor beide partijen betekent Build to Suit dus een win-winsituatie.

Buitenlandse investeerders

‘De vraag naar bouwen op maat kan ons via verschillende kanalen

bereiken,’ vertelt Adriaan Molenschot, directeur HVBM Vastgoed. ‘Via
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het eigen netwerk, de makelaardij, ontwikkelingsmaatschappijen of

buitenlandse investeerders. Bij dat laatste kun je bijvoorbeeld den-

ken aan buitenlandse bedrijven die op een bepaald moment hun

goederen in Nederland of Europa aan de man willen brengen. Door-

gaans zoeken ze eerst zelf een distributiekanaal voor hun producten.

Vaak doen ze daarbij een beroep op een Third Party Provider, een

logistieke dienstverlener die ergens magazijn houdt, goederen be-

heert, ze verpakt en zorgt dat ze bij de klant komen. Naarmate de

activiteiten van het bedrijf toenemen en het bedrijf steeds volwas-

sener wordt, groeit vaak ook de behoefte om alles in eigen hand te

houden. Zeker als het gaat om goederen met een hogere toege-

voegde waarde zoals bij Corning het geval is (zie verder in dit num-

mer). Dan is de volgende stap dat het bedrijf ofwel zelf een magazijn

neerzet en daar een dienstverlener bij zoekt, ofwel een ontwikkelaar

benadert voor een Build-to-Suit-gebouw.’

Grond wordt de beperkende factor

Grondposities

‘Als de gebruiker een gebouw op maat wil op een door hem gekozen

locatie, zijn er twee mogelijkheden,’ legt Adriaan uit. ‘Ofwel kopen

we een bestaand gebouw met de bedoeling het te slopen en op-

nieuw duurzaam op te bouwen. Ofwel kijken we of we de juiste

grondpositie hebben. Zo niet, proberen we die te verwerven. We zien

echter dat grond een beperkende factor wordt. Anders gezegd,

grond wordt steeds schaarser. De komst van internet heeft daar

indirect aan bijgedragen, want e-commerce heeft gezorgd voor

een ander type magazijn. Traditionele magazijnen met stellingen en

dozen evolueren steeds meer naar e-fulfilment centers, waar opslag

en beheer deels traditioneel, deels geautomatiseerd gebeurt. Om

rendabel te zijn, is schaalgrootte vereist en om dit mogelijk te maken

zijn grotere gebouwen en ipso facto grotere kavels nodig. En die

zijn er steeds minder… Op dit moment zijn er bijvoorbeeld maar

twee grote kavels in heel Tilburg. Het ene is eigendom van de ge-

meente, het andere hebben wij in eigendom.’

De kracht van HVBM

Het hebben van grondposities is niet de enige sterkte van HVBM

Vastgoed. ‘We investeren niet alleen in de duurzame kwaliteit van

een gebouw maar ook in de persoonlijke relatie met de gebruiker.

We verbinden ons immers voor lange tijd aan elkaar. Korte lijnen,

snel schakelen, een luisterend oor en besluitvaardigheid kenmerken

onze samenwerking. Daarnaast hebben we een sterk ontwikkelteam

(dit jaar versterkt met de komst van Joan van den Boomen) dat de

processen door en door kent. In korte tijd weten ze een gebouw

door te berekenen en het te vertalen naar een huurprijs die in balans

is met de marktprijs. Door de lage rentevoet en de overvloed aan

kapitaal dat wereldwijd beschikbaar is, zijn investeerders namelijk

meer bereid te investeren in vastgoed. Ze nemen genoegen met

minder rendement. Daardoor kunnen wij scherpere huurprijzen aan-

bieden.’

Wij kunnen het in eigen portefeuille houden.

Financieel sterk en onafhankelijk

‘Onze kracht is tevens dat we het hele bouwproces - van het aan-

vragen van de vergunning tot de oplevering van het gebouw - voor

eigen rekening nemen. Letterlijk en figuurlijk,’ glimlacht directeur

Molenschot. ‘Het valt niet te ontkennen dat banken nog steeds te-

rughoudend zijn als het gaat om het financieren van projecten.

Dankzij onze financiële slagkracht kunnen we naast ontwikkelaar,

ook als investeerder optreden, uiteraard mits we het project een goed

beleggingsproduct vinden. Desgewenst kunnen we het ontwikkelde

gebouw in eigen portefeuille houden in plaats van het aan een ex-

terne investeringsmaatschappij over te dragen. Ook dàt bevordert

de langdurige relatie met de klant.

Adriaan Molenschot



Parkeergarage Heuvelpoort :

WERKEN
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Tilburg
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Hebben we de handtekening al gezet of kunnen we

nog terug?’, vroeg een Heerkens van Bavel collega

toen hij met uitvoerder Jaap de Grauw door de par-

keergarage Heuvelpoort liep. Een bestaand gebouw

van binnenuit slopen en opnieuw heropbouwen,

terwijl de activiteiten eromheen gewoon verder

gaan, is op zijn zachtst gezegd een uitdagende op-

dracht. Al helemaal als het hartje Tilburg gebeurt

en de bouwplaats beperkt is. Zelfs zodanig beperkt,

dat er geen ruimte is voor de bouwkraan. Onder

het motto ‘er is maar weinig wat niet kan’ ging het

bouwteam echter vol vertrouwen aan de slag. In-

middels heeft de ultramoderne parkeergarage

haar voltooiing bereikt. 

Drie jaar geleden liep Niek van den Broek, directeur van de Heuvel-

poort, de gevreesde hellingbaan van de toenmalige parkeergarage

op. Hij zag de witte muur tegenover hem en dacht aan de leeg-

staande bioscoop erachter. ‘Wat als we die muur uitbreken en van

de vrije ruimte een paar extra parkeerplekken maken? Een zinvolle

invulling van de leegstand… Wat niet wegneemt dat we dan nog

steeds met de incourante meters van het oude postkantoor en de

winkelpassage blijven zitten. Die extra parkeercapaciteit maakt de

parking er ook niet meteen functioneler op...’ Nieks overpeinzingen

zouden uiteindelijk leiden tot de ingrijpende sloop, de grootschalige

verbouwing en de perfectionering van parkeergarage Heuvelpoort.

Met een hoofdrol weggelegd voor de bouwkraan.

We wisten dat het pittig zou worden

De pijnpunten

‘We wisten meteen dat het een pittige kluif zou worden’ vertelt Niek.

‘In het bestek waren behoorlijk wat pijnpunten opgenomen. Een eer-

ste vereiste was dat de parkeergarage en de huurders van het pand

- Basic-Fit, City Sauna, restaurant Taste!, ons eigen hotel (Niek is al-

gemeen directeur van Mercure hotel Tilburg Centrum) - tijdens de

werkzaamheden konden doordraaien. Dit gold ook voor de omlig-

gende winkels. Een ander criterium was dat men pas na 9.30 uur

mocht beginnen met slopen, dit om de overlast voor de betrokkenen

en omwonenden te beperken. Maar het grootste knelpunt was toch

wel de bouwkraan. Of beter gezegd, de vraag waar de bouwer deze

dacht neer te zetten. De kraan “neerzetten” aan de voorzijde van de

Heuvelpoort was geen optie. Het zou te veel hinder betekenen voor

het doorgaand verkeer. En de Heuvelring een jaar lang afsluiten voor

een knap staaltje logistiek

Marty Parijs, Jaap de Graauw, Ad Severins, Michel de Vlieger
en Niek van den Broek, directeur van de Heuvelpoort
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de werkzaamheden, was al helemaal uit den boze. ‘Ik moet eerlijk

toegeven’, zegt Niek, ‘dat ik tijdens alle gesprekken vooraf, meer dan

eens heb gedacht ‘moeten we dit wel willen?’’ 

Ze hadden over alles nagedacht

De kraan

Maar het solide plan van aanpak en vooral het doordachte sloopplan

van Heerkens van Bavel overtuigden Niek dat de Tilburgse bouwer

de aangewezen partij was om de complexe klus te klaren. ‘Ze hadden

over alles nagedacht, een hoop berekeningen gemaakt en kwamen

nog vóór de handtekening was gezet, met mogelijke oplossingen.’

Want dat het project nogal wat uitdagingen inhield, is een feit. Dat

kunnen ook projectleider Marty Parijs, werkvoorbereider Michel de

Vlieger, uitvoerder Jaap de Graauw en timmerman Ad Severins be-

amen. In de lijst staat wat hen betreft, de bouwkraan inderdaad met

stip op één. ‘Normaal staat zo’n kraan op de grond, maar dat kon

hier niet. Waar moest ze dan wel komen? Niek vertelde dat hij ver-

schillende mogelijkheden had laten onderzoeken. Ook het dak was

de revue gepasseerd, maar volgens zijn constructeur was die optie

uitgesloten omdat het gewicht van de kraan en de constructie

waarop deze rust, te zwaar was om te dragen.’ ‘Wij zijn echter gaan

doordenken,’ vertelt Marty enthousiast. ‘Want als zes parkeerlagen

120 ton aan auto’s kunnen dragen, waarom zou het dak dan niet

onze kraan kunnen dragen? Na zorgvuldig rekenen bleek inderdaad

dat het kon. ‘Eigenlijk is er maar weinig wat niet kan,’ voegt Jaap er

droogweg aan toe.

Het sloopwerk

Dus vond de kraan een vaste plek bovenop het te slopen gebouw.

Eén uitdaging was alvast met succes aangegaan. De volgende liet

niet lang op zich wachten, want het was tijd om te beginnen met

het inwendig slopen van het pand. ‘Met een enorme hakhamer werd

het dertig meter hoge gebouw beetje bij beetje vergruisd. Secuur

hakwerk, dat door het sloopbedrijf met verve is gedaan,’ benadrukt

Michel. ‘Duizenden hijsbewegingen van de kraan voerden het puin

in bakjes van 2m3 af. Na zes bakjes was de vrachtwagen vol en klaar

om te rijden. Het was een continu proces van puinafvoer. Een

enorme logistieke klus die we te complex vonden om uit te besteden. 

We wilden het in eigen hand houden. Daarom hebben we Ad en

Jaap naar een cursus ‘verkeersregelaar’ gestuurd. Ze hebben de op-

leiding met succes afgerond en dus mogen ze nu vijf jaar lang of-

ficieel het verkeer regelen,’ lacht Marty.
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Opdrijvende Heuvelpoort

Niek vertelt over de mogelijke risico’s die vooraf in kaart werden ge-

bracht. ‘Risico op persoonlijk letsel, risico op instorting, op instabi-

liteit van de kraan… maar het meest bizarre risico dat ik zag

voorbijkomen was toch wel de mogelijkheid dat de Heuvelpoort zou

“opdrijven”! Omdat we met de sloop van de bioscoop heel veel ge-

wicht van de Heuvelpoort halen, kan het grondwater zoveel druk

opbouwen, dat de kelder omhoogkomt, gaat opdrijven. Bij een kri-

tieke waterstand moet er dus water bij om voor ballast te zorgen.

Vandaar dat er in de kelder kunststof watertanks stonden voor het

geval dat we extra moesten ballasten. 

Bij overlast zetten we Ad z’n charmes in

Historische hoosbui

Maar je kunt risico’s zoveel mogelijk indammen en adequate maat-

regelen voorzien, tegen het geweld van de natuur kan de mens niet

op. Dat werd op maandag 30 mei van dit jaar maar al te duidelijk.

‘Door het gebouw van binnen te slopen (dakvlak van ca. 600 m2),

ontstaat er een soort trechter in het midden. Door die trechter valt

het water meer geconcentreerd naar beneden. Om dat op te vangen

hadden we een extra laag dakbedekking op het kelderdek (de begane

grond) aangebracht. Maar tegen de enorme hoosbui die eind mei

viel, was de noodlaag niet opgewassen. In korte tijd viel er meer dan

35.000 liter water. 30.000 Liter konden we buiten houden, maar de

laatste 5.000 liter niet. Met als gevolg dat Basic-Fit en de sauna wa-

terschade opliepen.’ Boze uitbaters? ‘Nee, dat viel wel mee, deels

omdat we in noodsituaties steevast Ad inzetten,’ lacht Jaap. ‘Ik weet

niet hoe het komt, maar blijkbaar zorgt hij voor rust. Op Ad kun je

niet kwaad worden, vertelden de dames van de fitness.’ 

Toch even checken bij de gedupeerden in kwestie. Verzachtte Ads

daadkracht inderdaad het leed? ‘We hebben behoorlijk wat lekkages

en wateroverlast gehad,’ bevestigt de dame aan de infobalie, ‘maar

de mannen van Heerkens van Bavel hebben gedaan wat ze konden.

Ze hebben geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken. En

toen het zo lekte, kwam Ad meteen met waterzuigers aanzetten.

Eerlijk gezegd zullen we die mannen wel missen als de bouw af is.

Het zijn echt gezellige mensen,’ lacht ze.

Bouwen is emotie

Samen denken

Iedereen om de tafel roemt de sfeer en de wisselwerking tijdens het
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project. ‘Dit is een van de moeilijkste projecten uit mijn hele carrière,

maar ik zou willen dat het er bij al onze projecten zo aan toegaat,’

stelt Marty. ‘Bouwen is emotie. En bij dit project heb ik mogen er-

varen hoe fijn het is als je te maken hebt met een opdrachtgever

die meedenkt en meezoekt naar oplossingen. Niek en zijn adviseurs

stonden altijd voor ons klaar en dat is niet evident. Ze gaven ons

het gevoel een echt team te zijn.’ ‘We wisten allebei dat het een

moeilijk project was,’ valt Niek hem bij, ‘maar we hebben dezelfde

drive, dezelfde visie en dezelfde doelstelling. Bovendien ben ik per-

fectionistisch. Ik wil mezelf niet kunnen verwijten dat ik er niet

100% aandacht aan heb besteed.’ ‘Meedenken is ook het criterium

waarop Heerkens de onderaannemers kiest,’ stelt Jaap. We hadden

er het volste vertrouwen in dat zij problemen konden aanpakken. 

Aan het eind van de rit betaalt zich dat toch terug. Vooral Sloop-

en Grondwerken M. Heezen B.V. en Reijrink Staalconstructie zijn van

grote waarde gebleken.’ ‘Als ik weer iets moet laten bouwen, zal ik

dit team zeker uitnodigen om in te schrijven,’ concludeert Niek. ‘Met

name als de dingen tegenzitten, kom je erachter wat je aan iemand

hebt. Dan heb je partners nodig op wie je kunt vertrouwen. En dit

team heeft laten zien dat het dat vertrouwen waard is. Het heeft

laten zien dat het complexe projecten aankan.’

Iedereen roemt de wisselwerking

State-of-the-art-garage

Het resultaat van alle inspanningen is zichtbaar. De parkeerders kun-

nen terecht in een hypermoderne, comfortabele en veilige parkeer-

garage aan de Heuvelpoort. Gierende banden op de vervloekte steile

helling behoren definitief tot het verleden. Voortaan rijden bezoe-

kers via een brede, gelijkvloerse inrit naar de twaalf parkeerlagen

met 378 parkeerplaatsen. Aanvankelijk waren er zelfs meer parkeer-

plekken voorzien, maar Heuvelpoortdirecteur Van den Broek vond

het belangrijk dat bezoekers extra ruimte hebben om te parkeren.

‘Je moet je deur kunnen openslaan zonder een deuk bij je buurman

te veroorzaken.’

Uniek voor de Tilburgse binnenstad is dat deze parkeergarage ook

twintig laadposten voor elektrische auto’s en twee Tesla Destination

Chargers heeft. Al even uniek is dat busjes tot twee meter hoogte

er eveneens kunnen parkeren. 

Je betaalt per seconde

Ook de manier van betalen is geavanceerd. ‘Je betaalt niet meer per

uur maar per seconde,’ legt Niek uit, ‘dat past beter bij deze tijd. En

je kunt op verschillende manieren betalen. En ben je je parkeerbon

kwijt? Geen probleem, je voert je kenteken in bij de kassa of kunt bij

de slagboom contactloos betalen. Interessant voor bouwvakkers is

overigens dat ze met stadsparkeren niet meer zelf hoeven te betalen

of bonnetjes hoeven te declareren. Het kenteken van hun busje

wordt genoteerd en klaar is kees. 

‘Tot op de dag van levering wil ik alles nieuwer dan bij de andere

parkeergarages,’ besluit Niek. En daarin is hij zo te zien meer dan

geslaagd…
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Een familietraditie om in ere te houden
Maiburg bestaat dit jaar 130 jaar en al 130 jaar wordt deze traditie in ere gehouden.

Het leggen van de eerste steen!

Dit keer was het de jongste generatie van de familie

Maiburg, die op 15 juli van dit jaar “de eerste steen”

in de buitenmuur van de hal mocht onthullen, ter

gelegenheid van de officiële opening van de nieuwe

houthal  in Waalwijk. Maiburg is inkoper en verko-

per van lijmen, parketbenodigdheden en schuur- en

plaatmaterialen.

Door ruimtegebrek was enkele jaren geleden al het idee ontstaan

om de houthal uit te breiden en in samenwerking met Van Aken ar-

chitecten werd uiteindelijk een ontwerp gemaakt.  Dit ontwerp is

aan de ene kant heel opvallend en apart, maar aan de andere kant

toch naadloos gekoppeld aan het bestaande pand. Heerkens van

Bavel heeft in 2015 een start gemaakt met de realisatie van deze

nieuwe bedrijfsruimte, die een oppervlakte heeft van 4.050 m2. Niet

alleen is de houthal daarmee uitgebreid, maar men heeft tevens van

de gelegenheid gebruik gemaakt om de kantoorruimte en de kantine

te verplaatsen naar deze nieuwbouw. Bovendien is bovenin een

showroom voor clic wall gerealiseerd. Het nieuwe pand is donker-

grijs van kleur, wat totaal in contrast staat  met het bestaande zil-

verkleurige pand. Het terugliggende deel heeft een opvallend rode

kleur. De rode platen zijn licht doorlatend en geven van binnenuit

gezien een mooi warm effect. Eind april 2016 werd de nieuwe hal

opgeleverd.  Maiburg heeft voorlopig weer voldoende ruimte!

Foto’s: met dank aan Bas Maiburg en van Aken Architecten

Maiburg Waalwijk
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De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij   

vernieuwt

Het begon met klachten over de temperatuur- en

luchtstroom. Maar al snel werden de vereiste aan-

passingen opgeschaald naar de totale renovatie

van het pand. In lijn met een nieuwe strategische

koers ging niet alleen de klimaatbeheersing, maar

ook de volledige inrichting van het kantoor in Til-

burg op de schop. Met als gevolg dat de klassieke

cellenstructuur heeft plaatsgemaakt voor activitei-

ten gerelateerde werkplekken, waarbij verbinding

en samenwerking centraal staan. Los daarvan is

een ingrijpende verbouwing als deze ook een uitge-

lezen kans om een BREAAM-certificering te halen.

Streefdoel is het ‘Very Good’-label.

Het vernieuwde kantoor ademt duurzaamheid en samenwerking.

Daarom is het ook de perfecte reflectie van de Brabantse Ontwik-

kelings Maatschappij. De BOM staat immers voor een duurzame ver-

sterking van de Brabantse economie en doet dit door verbindingen

te leggen tussen de overheid, kennisinstellingen, belangenorgani-

saties van ondernemers en de ondernemers zelf. Op deze manier

fungeert ze als groeiversneller voor ondernemingen in Brabant.

Het werkcomfort moest naar een hoger plan

Klimaatklachten 

‘Het werkcomfort in ons kantoor kon en moest naar een hoger plan,’

begint Mike van Meurs, Financieel en Operationeel Directeur BOM.

‘Het pand is nog niet zo oud (amper veertien jaar), maar keuzes uit

het verleden hadden hun weerslag op het gemak en werkplezier van

onze mensen en de bezoekers. De klimaatbeheersing bijvoorbeeld

werd centraal aangestuurd, terwijl er in het gebouw nogal wat tem-

peratuurverschillen zijn. Door de glazen pui is het vrijwel onmogelijk

om overal in het gebouw het gewenste klimaat te hebben. Dus werd

op sommige plekken de luchtstroom afgeplakt, waardoor anderen

dan weer te maken hadden met een windstroom.’ ‘Maar ook onze

manier van werken was voor verbetering vatbaar,’ gaat Mike verder.

‘Vooral de samenwerking tussen de verschillende afdelingen kon

beter. De compartimentenstructuur binnen het pand was hier voor

een groot deel debet aan. Als het gaat om verbindingen leggen en

projectmatig werken, werkt die structuur namelijk eerder remmend

dan dat het aanzet tot samenwerking.’ ‘Kortom, als we effectiever,

efficiënter en prettiger wilden samenwerken, lagen er de nodige uit-

dagingen.’ 

Het nieuwe werken in een duurzaam pand 

BREAAM

In Quadrant4 vond de BOM een allround partner die aan huisves-

tingsadvies, facilitair en projectmanagement doet en bovendien de

nodige expertise heeft op het vlak van duurzaam bouwen. Rudy van

de Water is de BREEAM-expert binnen het bedrijf. Hij vertelt welke

ingrepen er zijn gebeurd om het gerenoveerde BOM-pand het BRE-

AAM-certificaat ‘Very Good’ mee te geven. (De ambitie was ‘Excel-

lent’ maar het daarmee gepaard gaande kostenplaatje bleek te

hoog.) ‘De klimaatbeheersing kan nu per vier bureaus worden ge-

regeld. Dat is zeer vooruitstrevend voor een kantooromgeving.

Doorgaans gebeurt dit toch per verdieping of zelfs per gevel. Daar-

naast wordt aan warmte(terug)winning gedaan. Het dak is onder

meer voorzien van nieuwe isolatie, waardoor we van RC-waarde 2,5

naar RC-waarde 6 zijn gegaan. En er is een exploitatie- en presta-

tiecontract opgesteld, waarin wordt vastgelegd wat de na te streven

energiereductie inhoudt.’ 

Mike voegt eraan toe dat tevens het commitment is aangegaan om

elke twee jaar een comfortanalyse te houden onder de medewerkers.

Daarbij wordt gepeild hoe zij het comfort binnen het gebouw erva-

ren. De lat ligt hoog. Het streven is dat minimaal 85% van het aantal

medewerkers klachtenvrij is. Deze vernieuwende aanpak voor het

W-systeem is in handen gelegd van Ovvia; een Energie Service Com-

pany (ESCo) waarin de BOM zelf participeert. ‘Hoewel Ovvia en Heer-

kens van Bavel elkaar vooraf niet kenden, ben ik onder de indruk

van de professionele samenwerking’, stelt Mike.

Maatschappelijke awareness zit in hun DNA

Vleermuizen en bomen

Bij BREAAM-certificering tellen een aantal factoren mee. Een ervan

is ‘ecologie en landgebruik’. ‘Natuurlijk weegt de factor ‘ecologie’ bij

grote productiehallen, waar met gevaarlijke producten wordt ge-

werkt, zwaarder door dan in onze situatie’, stelt Mike. ‘Maar dat

neemt niet weg dat ook wij kijken hoe we de natuur een handje

kunnen helpen. Daarom hebben we een ecoloog gevraagd ons tuin-

plan te bekijken. Te meer omdat de tuin van ons pand een stukje

beschermd natuurgebied is; het heeft het karakter van een stads-

park. Dat impliceert dat we behoedzaam moeten omgaan met de

bomen die er staan. Je kunt ze met andere woorden niet te pas of

te onpas snoeien, laat staan rooien. Anderzijds mogen die bomen

geen gevaar vormen voor bezoekers of medewerkers. Zware takken

die na een storm afbreken en net geen geparkeerde auto raken…

Rudy van de Water en Mike van Meurs
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we hebben het wel eens meegemaakt. De evenwichtsoefening be-

staat er dus in om comfort en ecologie in elkaar te passen.’ De tuin

van het BOM-kantoor blijkt ook als aanvliegroute voor vleermuizen

te fungeren. Daarnaast herbergt hij een aantal bijzondere vogel-

soorten. Met deze aspecten wordt eveneens rekening gehouden. Zo

zorgt een oranje lamp dat de vleermuizen ongestoord hun kast kun-

nen bereiken en niet in de war worden gebracht door lichtstoor-

zenders. ‘Uiteraard waren we al met duurzaamheid bezig en waren

onze medewerkers zich bewust van de noodzaak om afval te schei-

den. Maatschappelijke awareness zit immers in hun DNA. Maar BRE-

AAM heeft ons bewuster en beter doen kijken naar de consequenties

van de keuzes die we maken,’ aldus Mike.

Die tafel heeft een verbindende functie

Het nieuwe werken

De introductie van het nieuwe werken vormde de tweede pijler van

het ingrijpende renovatietraject. ‘We geloven niet in een etage die

uit één groot plein bestaat, wel in een aantal team- of afdelingszo-

nes. Per zone vind je een mix van activiteit gerelateerde werkplekken;

werkplekken om te bellen, elkaar te ontmoeten, te overleggen, con-

centratiecellen… Enkel de secretariële ondersteuning heeft een vaste

werkplek. Dat zijn de ankers voor de team- of afdelingszones. In-

derdaad, ook de directie doet het voortaan zonder vaste stek. Alle

Arbo-plekken zijn overigens in hoogte verstelbaar en zijn als staan-

of zitplaats te gebruiken.’ ‘Mochten medewerkers geen beschikbare

plek binnen het eigen team vinden, dan zijn ze welkom bij een ander

team. Het bevordert de samenhang,’ gaat Mike verder. ‘Om het ver-

loop tussen de verschillende teams te stimuleren, hebben we een

ronde tafel gecreëerd. Die tafel heeft een verbindende functie in het

gebouw. Dat past dan weer mooi bij de verbindende functie die de

BOM binnen Brabant heeft.’ (Onwillekeurig moet ik denken aan die

andere beroemde ronde tafel: de tafel waarmee King Arthur de sa-

menhang en gelijkwaardigheid van zijn ridders wilde benadrukken.

Mooi dat de eigentijdse ronde tafel van de Brabantse Ontwikkelings

Maatschappij diezelfde waarde wil uitdragen…)

Privacy versus transparantie?

Hoe zit het met de transparantie in het gebouw, vragen we Mike?

‘Een derde of misschien wel twee derde is uitgevoerd in glas,’ luidt

het antwoord. ‘Dat past bij het type organisatie dat we zijn. Trans-

parantie is een groot goed. Maar ik wil graag benadrukken dat er

een balans moet zijn tussen openheid en vertrouwelijkheid. Privacy

is vaak een onderbelicht aspect in de discussie omtrent transparan-

tie. In dit pand worden regelmatig vertrouwelijke  gesprekken ge-

voerd. Glazen wanden nemen in dat geval een stukje privacy weg.’

‘In ons ontwerp hebben we dit aspect meegenomen’, vult Rudy aan.

(Quadrant4 is behalve installatie- en duurzaamheidsadviseur ook

architect van het renovatieproject.) ‘De lay-out van het gebouw

voorziet in een wisselende mate van openheid. Bezoekers komen

het pand binnen in de hospitality zone. Daaromheen vinden ze een

werkcafé dat uit één grote transparante ruimte bestaat. Achterin

het gebouw kunnen ze terecht in ruimtes die meer beschermd lig-

gen, zonder daarbij het open karakter te verliezen.’ 

MVO

Dat de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij duurzaamheid hoog

in het vaandel heeft staan, mag duidelijk zijn. Het was een belangrijk

selectiecriterium in het aanbestedingsproject. ‘Vanzelfsprekend kijk

je naar de financiële component, de kwaliteit van leveren en de visie

op het project. Maar doorslaggevend voor onze keuze was hoe de

aannemer omgaat met duurzaamheid. Hoe gaat hij om met de zorg

voor onze tuin, met de eigen medewerkers, de verschillende belan-

gen…? Heerkens van Bavel onderscheidde zich door hun antwoord

op onze duurzaamheidseisen en hun expertise op het vlak van de

projectuitvoering. De doorlooptijd van dit project is immers erg kort. 

Dat vraagt nogal wat organisatietalent van de aannemer. Heerkens

van Bavel heeft ervaring met LEAN-bouwen. Mede daardoor zitten

we nog steeds op schema. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat

we onze kerstborrel in het nieuwe pand kunnen houden,’ besluit

Mike enthousiast.   

Meer weten over de BOM? www.bom.nl
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Corning Life Sciences
‘Een echt des Cornings gebouw’
Al meer dan anderhalve eeuw staat het Ameri-

kaanse Corning aan de wieg van producten die ons

leven ingrijpend hebben veranderd. Wereldwijd

wordt het bedrijf gezien als een toonaangevend ver-

nieuwer, met een ongeëvenaarde expertise op het

vlak van ‘speciality glass, ceramics and optical fy-

sics’. Dankzij de kennis en kunde van generaties Cor-

ning-medewerkers maakte de wereld kennis met

onder meer de hittebestendige gloeilamp, het

Pyrex®-glas, OLED en LCD-verlichting, Gorilla® Glass

voor smartphones enz.

Corning Life Sciences

Sinds 2009 is het Europese hoofdkantoor van Corning Life Sciences

gevestigd in Nederland, meer bepaald in Amsterdam. Deze Corning-

divisie ontwikkelt, produceert en distribueert hightech toepassingen

voor de farmaceutische industrie, biotechnologie en moleculaire bi-

ologie. Vanuit het magazijn aan de Fogostraat worden producten

toegeleverd aan laboratoria en wetenschappelijk onderzoekers in

heel Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Organische groei en di-

verse overnames zorgden de afgelopen jaren voor een aanzienlijke

uitbreiding van het productportfolio. Met de meest recente over-

name in 2012 werd duidelijk dat het magazijn uit zijn voegen was

gegroeid en de capaciteit ontoereikend was geworden. Omdat Cor-

ning de nodige tijd wilde uittrekken om de strategie helder te krij-

gen, werd besloten het beheer van het magazijn tijdelijk neer te

leggen bij een 3PL (Third Party Logistics provider). 

Twee jaar later was de kogel door de kerk: het bedrijf wilde het ma-

gazijn in eigen beheer houden. Het was het startschot voor de bouw

van een nieuw pand, aan de overkant van de straat. 

We zetten de hakken in het zand

Veiligheid & milieu 

Op de vraag waarom gekozen werd voor Build to Suit, antwoordt

Nils Kan, General Manager Corning B.V.: ‘Corning stelt hoge eisen

aan de locaties van waaruit zij opereert. Eisen die in sommige ge-

vallen specifiek op Corning zijn toegesneden. In dat geval is het ver-

standiger en efficienter een nieuw gebouw neer te zetten dan een

bestaand aan te passen.’ Op het lijstje met vereisten stond naast

functionele aspecten veiligheid voor werknemers en bezoekers bo-

venaan. ‘Het is de onderliggende waarde van ons bedrijf en zit al

meer dan 160 jaar ingebakken in onze cultuur,’ stelt Nils. Vanuit vei-

Corning Amsterdam
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ligheidsoogpunt kreeg het nieuwe magazijn onder meer een dock-

locksysteem waarbij vrachtwagens vergrendeld worden in de laad-

kuil. Het voorkomt dat de chauffeur wegrijdt terwijl medewerkers

nog aan het laden en lossen zijn. Dat veiligheid van primair belang

is, kwam ook tot uiting tijdens het bouwproces. ‘We voelen ons ver-

antwoordelijk voor wat er op de site gebeurt. Dat geldt niet alleen

na de ingebruikname van het pand maar ook tijdens het bouwen

zelf. Omdat we goede ervaringen hebben met veilig bouwen, han-

teren we veiligheidscriteria die soms strikter zijn dan wat in Neder-

land geldt. Aangelijnde arbeiders wanneer op hoogte wordt gewerkt,

een goede veiligheidsbril en -helm, de juiste schoenen… Als het gaat

om veiligheid, zetten we de hakken in het zand. Dat heeft inderdaad

wel eens voor spanning gezorgd,’ beaamt Nils. ‘Maar ik moet zeggen

dat Heerkens van Bavel altijd adequaat heeft gereageerd en de no-

dige bijkomende maatregelen heeft genomen. 

Het is zeker niet ten koste van de goede verstandhouding gegaan.’

Een ander belangrijk aandachtspunt is de zorg voor het milieu. Het

resulteerde bijvoorbeeld in een laadkuil die bestaat uit een gestorte 

monolithische laag zonder voegen. Bij lekkages kan met andere

woorden geen diesel of benzine in de grond doorsijpelen. De par-

keerplaatsen zijn eveneens van gegoten beton en voorzien van een

drainagesysteem dat eventuele lekkages kan afvoeren naar een olie-

waterscheider. Verder blijkt ook het geïnstalleerde sprinklersysteem

vrij uniek te zijn voor dit soort panden (lees: magazijnen). 

Alles klopt

Perfecte partner

‘Bij Build to Suit is het zaak dat je een ontwikkelaar hebt die open-

staat voor al jouw wensen,’ meent Nils Kan. ‘In HVBM Vastgoed heb-

ben we de perfecte partner gevonden. Gedurende het hele proces

hebben ze een uitstekende indruk achtergelaten. Al in een vroeg

stadium toonden ze zich flexibel en meegaand. Er was totaal geen

sprake van halsstarrig vasthouden aan de eigen positie. Hun attitude

in het voortraject, het ontwerp dat ze aandroegen, de bereidwillig-

heid waarmee ze naar onze eisen luisterden, de adhoc-beslissingen

waarmee ze tijdens het proces kwamen, het financiële plaatje… alles

klopte.’

Het gebouw is eigenwijs en aansprekend

Echt Corning-gebouw 

Architect Dick Venneman (Dedato ontwerpers en architecten) is in-

middels aangeschoven bij het gesprek. Hoe typeert hij het gebouw 

waarvoor hij het ontwerp heeft geleverd? ‘Corning is een hoogwaar-

dig bedrijf met hoogwaardige producten en het nieuwe magazijn

geeft dit perfect weer,’ luidt zijn antwoord. ‘Het ademt de kernwaar-

den van Corning. Natuurlijk staat het functioneel aspect voorop,

maar daarnaast is het een echt des Cornings gebouw geworden. Het

is de belichaming van alles waar Corning voor staat. In alles proef

Nils Kan (General Manager Corning B.V.) en Architect Dick Venneman (Dedato ontwerpers en architecten). 
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je kwaliteit. In de gebruikte materialen, het design, de afwerking...

Verder is het gebouw eigenwijs en aansprekend. Verzorgd zonder

over de top te zijn. Het communiceert ook. Er is veel licht en glas.

Kantoor en magazijn staan met elkaar in verbinding. Door de glazen

wanden ziet iedereen op kantoor wat er op de site gebeurt. Dat zorgt

voor synergie en cohesie. Daarnaast is het vele glas uiteraard een

mooie link naar de core business van Corning.’ Welk overkoepelend

begrip komt bij hem op als hij naar het gebouw kijkt? (denkt even

na). ‘Eenvoud. Ruimtelijk, logistiek en organisatorisch klopt het. Het

is een prettig gebouw om in te werken.’ 

De toon maakt de muziek

De oplevering

‘Het nieuwe magazijn is gebouwd volgens een strak schema dat

weinig ruimte liet voor gekkigheid,’ vertelt Nils. ‘Er zijn echter peri-

odes geweest dat de bouwer en de onderaannemers alle zeilen

moesten bijzetten om de planning te halen. Met succes overigens.

Iedereen heeft extra inspanningen geleverd. Extra uren gemaakt,

ook tijdens de vakantie. Als we te maken hadden met tegenslagen,

zijn we er samen met een open vizier ingegaan. Samen zochten we

naar een oplossing. Corning heeft namelijk zelf ook een bouwteam. 

Onze mensen werken nauw samen met Heerkens van Bavel en

HVBM Vastgoed. We proberen elkaar scherp te houden. Houden de

vinger aan de pols.’ ‘Vooraf hebben we het verwachtingspatroon heel

goed in kaart gebracht,’ voegt architect Venneman eraan toe. ‘Alles

is tot in het detail besproken. We hebben nog net niet op het niveau

van de moertjes en de boutjes zitten praten. Die grondige voorbe-

reiding betaalt zich uit tijdens het bouwproces. Verder wil ik graag

benadrukken hoe fijn het is als je een opdrachtgever en een ont-

wikkelaar treft die net zo fanatiek bezig zijn met het gebouw als jij-

zelf.’ ‘En hoe belangrijk het is dat je partners hebt die jouw visie en

waarden delen. Met wie je kunt sparren. En met wie het persoonlijk

klikt. De toon maakt immers de muziek’, besluit Nils Kan.
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QNP Breda: Spelen met licht
Je ziet het vanaf de A16 liggen 

Groei en gezien worden

‘We waren meteen gegrepen door het unieke van het ontwerp. We

willen groeien. Zo simpel is het eigenlijk. Dit pand heeft daarin een

bepalende rol. Het is in feite het verlengstuk of misschien wel het

sluitstuk van onze marketing inspanningen van de afgelopen jaren.’

‘Vorig jaar bestonden we exact 25 jaar. Dat heeft er eveneens toe

bijgedragen dat we gingen nadenken over de weg die we willen in-

slaan. Wie zijn we? Wat doen we? Hoe willen we onze organisatie

inrichten? Waar willen we heen? Hoe willen we door (potentiële)

klanten worden gezien? De uitkomst van die profielschets resul-

teerde in het besluit om een nieuw kantoorgebouw te laten bouwen

in Breda.’ ‘Waarom Breda? Enerzijds omdat veel van onze klanten er

al zitten. Anderzijds omdat een locatie in de stad je bedrijf toch meer

allure geeft dan wanneer je aan de rand van een dorp zit. We hebben

goed nagedacht over onze nieuwe standplaats. De zichtlocatie op

het Rithmeesterpark is een bewuste en doordachte keuze. Deze plek

zorgt voor de gewenste exposure, want vanaf de A16 kun je straks

het QNP-gebouw al zien liggen. Door zijn vorm en uitstraling wordt

het een echte eyecatcher. Ook op het vlak van infrastructuur is dit

een toplocatie. Je hebt er snel en makkelijk ontsluiting naar alle

windrichtingen. De makkelijke bereikbaarheid kadert eveneens in de

ambitie om onze actieradius uit te breiden.

Help ons een gebouw neer te zetten dat in het oog

springt en ons exposure geeft’. Dat was het verzoek

dat QNP ICT & Telecom Professionals neerlegde bij

drie geselecteerde architectenbureaus. Oomen Ar-

chitecten kwam met de perfecte interpretatie van die

wens. Zij ontwierpen een uniek gebouw dat de groei-

aspiraties van QNP ongetwijfeld zal waarmaken.

‘Een goed gebouw helpt, het zal gekoesterd worden’

is niet voor niets het motto van dit Bredase architec-

tenbureau. De opdrachtgever is alvast gecharmeerd

van de look & feel van het pand. Net als de gemeente

Breda, waar het nieuwe QNP-kantoor verrijst.

Het is transparant en tegelijk mysterieus

Het ontwerp hangt prominent zichtbaar aan de muur van de ver-

gaderzaal. Als een magneet trekt het inderdaad meteen de aandacht.

Het nieuwe pand valt in niets te vergelijken met het donkere no-

nonsense-gebouw dat QNP tot op vandaag betrekt. Het oogt vloei-

end en strak. Transparant en mysterieus tegelijk. Waarom kiest een

IT-bedrijf voor dit uitdagend ontwerp? De IT-branche staat immers

niet meteen bekend als avant-gardistisch. En vanwaar de drang naar

exposure? We vragen het Theo van Rijen. Samen met Henry de

Bruijn vormt hij de directie van QNP.

Theo van Rijen, directeur QNP en Sander van Sambeek, architect Oomen Architecten.
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Spievormige kavel 

Dat ook de gemeente Breda de toegevoegde waarde van de locatie

op het Rithmeesterpark inziet, blijkt uit het feit dat zij deze plek uit-

riep tot landmark. Deze erkenning houdt echter in dat er bepaalde

eisen worden gesteld aan het pand dat er komt te staan. Een door-

snee kantoorgebouw zul je er met andere woorden niet vinden. 

En aan de door de gemeente gestelde eisen valt niet te tornen. Dat

kan architect Sander van Sambeek beamen. Hij heeft het zelfs over

‘een bepaalde ambitie op deze locatie’. De kavel, waarop het QNP-

pand komt, is namelijk spievormig. De gemeente wilde dat het pand

kavelbreed zou worden gebouwd, terwijl hijzelf het eerder in de punt

van de kavel wilde brengen. Dus was het zaak een sterk, eenduidig

beeld te creëren. Er moest een soort verbindende gevel komen waar-

door het gebouw alzijdig werd. Het resultaat is een spijlengevel die

doet denken aan een voile waarachter alle activiteiten zich afspelen.

Door dit ‘glasgordijn’ door te trekken naar de overdekte voetgan-

gerspromenade ontstaat het gewenste gevelbeeld.

Spelen met licht

‘De gelaagdheid geeft het ook iets mystieks,’ meent Van Sambeek

‘Nee, dat staat niet haaks op de transparantie die het uitstraalt,

‘weerlegt hij de vraag. ‘De transparantie zit ‘m vooral ín het gebouw.

Daglicht dringt diep door. Pas als het licht ’s avonds aangaat, opent

het gebouw zich ook naar buiten. Als de avond valt, worden de spij-

len bovendien van boven naar onderen belicht. Het zorgt voor een

‘dramatisch beeld’. Het is onmogelijk om het gebouw dan nièt te

zien. Dit spelen met licht is overigens kenmerkend voor al onze ont-

werpen. Het is een belangrijk Oomen-thema.’

De transparantie benadrukt de eenheid

Open & energieneutraal

‘De openheid en transparantie van het gebouw benadrukt de een-

heid binnenin,’ vult Theo aan. ‘Het begint al bij de entree. Die is twee

verdiepingen hoog. Bij binnenkomst krijgen bezoekers al meteen

een indruk van wat er in het gebouw gebeurt.’ 

Op de eerste verdieping is er een presentatieruimte, die via de trap

doorgetrokken wordt naar de multifunctionele ruimte op de tweede

verdieping. Daar kan men niet alleen lunchen, maar ook met elkaar

overleggen, elkaar ontmoeten, werken aan een van de flexplekken

enz. In het ontwerp is dus duidelijk rekening gehouden met het

nieuwe werken. Via de multifunctionele ruimte kan men vervolgens

het dakterras op. Daar vormen de groene bomen een mooi contrast

met de spijlen van de gevel. Het nieuwe QNP-pand probeert ook

energieneutraal te zijn. De overkapping van de voetgangersprome-

nade wordt volledig voorzien van zonnepanelen. Naast zonnecol-

lectoren moet warmte(terug)winning zorgen voor het terugdringen

van de CO2-uitstoot. Zelfs de spijlen van de gevel hebben een kli-

maat regelende functie. De overstek boven de glazen wand werkt

namelijk als een permanente zonwering en zorgt voor een stabiel

klimaat en constante temperatuur in het pand. 

‘Dat je een gebouw flexibel maakt en een bijzondere uitstraling mee-

geeft zodat de waarde alleen maar toeneemt, kadert uiteraard ook

in de duurzame gedachte,’ stelt Sander.

Creatieve, innovatieve bouwer

Normaliter wordt in januari 2017 begonnen met de bouwwerkzaam-

heden; oktober van datzelfde jaar wordt het opgeleverd. Heerkens

van Bavel is de uitvoerende partij. ‘Bij dit project komt een stuk en-

gineering kijken,’ stelt directeur Van Rijen. ‘Zo’n spijlengevel koop je

niet, die moet je ontwerpen… Daarom stond van meet af aan vast

dat we een bouwer nodig hadden die creatief denkt, innovatief is,

complexe gebouwen kan neerzetten, efficiency hoog in het vaandel

heeft staan en een goede prijs-kwaliteit biedt. Dat alles vinden we

bij Heerkens van Bavel.’ Tot slot de vraag hoe klanten van QNP rea-

geren op de geplande nieuwbouw annex verhuizing? ‘Heel positief.

Ze begrijpen waarom we van Zundert naar Breda gaan en zijn

nieuwsgierig naar hoe het gebouw er straks gaat uitzien. Over het

ontwerp zijn ze in elk geval laaiend enthousiast. Net als wij! Zelfs

het plaatje doet al wat we met het pand zelf beogen: exposure creë-

ren’ besluit Theo glunderend. 
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Lelijk maakt plaats
voor representatief, duurzaam en “suitable”!

In amper driekwart jaar is aan de A67 in Venlo, op

de plek van een foeilelijke “betonnen bunker”, een

hypermodern, duurzaam en uiterst  efficiënt distri-

butiecentrum gerealiseerd. Was bij de vorige uitgave

van “In de Steigers” nog maar net de bouwvergun-

ning verleend, nu al kunnen we u het eindresultaat

van teamwork en vakmanschap laten zien.

Biesheuvel Techniek, een totaalleverancier van onderhouds- en pro-

ductiebenodigdheden, was aardig uit zijn jasje gegroeid en zocht

o.a. logistieke ruimte waar meer dan 700.000 artikelen zouden kun-

nen worden opgeslagen. HVBM Vastgoed kwam als beste aanbieder

uit de bus voor de “Build to Suit” ontwikkeling van het nieuw te

bouwen distributie- sales- en services centrum aan de Columbus-

weg in Venlo. Het oude gebouw dat op de kavel stond is gesloopt

en daarvoor in de plaats is door Heerkens van Bavel 12.000 m2 lo-

gistieke ruimte gebouwd, 1.500 m2 mezzanine en 1.400 m2 kantoor.

Een mooi voorbeeld van duurzaamheid door herontwikkeling.

Duurzaamheid staat bij Biesheuvel trouwens hoog in het vaandel.

Te denken valt aan o.a. verbeterde LED- verlichting en stofvrije pa-

pier/karton verwerking. Biesheuvel gaat op de nieuwe locatie o.a.

werken met een “zone pickingsysteem” van rollenbanen, die draaien

op 'warehouse management software’. Met deze speciale program-

matuur die de logistiek in een magazijn aanstuurt, kan het bedrijf

80.000 artikelen de volgende dag uitleveren. Voorheen waren dat

er 35.000! Maar er is zelfs al een blik naar de toekomst gericht. Met

het oog op verwachte groeiambities is er alvast in 6.000 extra vier-

kante meter magazijn voorzien. Deze hoogwaardige magazijnruimte

wordt in de tussentijd verhuurd. Op 29 september 2016 is het

nieuwe distributiecentrum voor Biesheuvel Techniek officieel ge-

opend. Bijgaande foto’s geven u een impressie van het resultaat van

“knappe samenwerking”.

Biesheuvel Techniek Venlo
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Foto’s; Piet van de Kerkhof



Onze merken en mensen
verbinden onder één dak
met een nieuwe showroom en kantine
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Sinds dit jaar gaat Tristar  door het leven als Smart-

wares Group, een nieuwe bedrijfsnaam die refereert

aan het feit dat we al onze producten aanbieden als

de slimme keus voor de consument. De merken Tris-

tar en Princess zijn bekend van de huishoudelijke

apparatuur, maar recentelijk hebben wij met het

zusterbedrijf Smartwares ook verlichting, beveili-

ging (firesafety, home safety) en home domotica

(ofwel huisautomatisering) toegevoegd.

Door de samensmelting van Tristar en Smartwares en de snelle groei

van het bedrijf werd groots verbouwen “een must”!

Dat we in een sneltreinvaart ontwikkelen is ook te zien aan onze

huisvesting. Het pand aan de Emma Goldmanweg, waar we 17 jaar

hebben gezeten, werd te klein. In 2011 betrokken wij het oude Cam-

pina gebouw aan de Jules Verneweg 87 in Tilburg. Waar het in het

begin een oase van ruimte was, ontdekten wij met de komst van

het zusterbedrijf Smartwares, dat we de ruimte slimmer moesten

gaan indelen. Ons logistieke warehouse hebben we nu voor een

groot deel uitbesteed, om plaats te maken voor een nieuwe show-

room en een nieuwe bedrijfskantine. De locatie was voor Heerkens

van Bavel geen onbekend terrein, aangezien zij ook nauw betrokken

waren bij de verbouw van de kaasverpakkingslijnen destijds in

hetzelfde gebouw. En nu moest alles weer rigoureus op zijn kop,

een uitdaging die we samen met Heerkens van Bavel graag aan

wilden gaan.

Creativiteit en kosten bewust handelen hoog in het vaandel 

De realisatie heeft binnen een tijdbestek van  3 maanden plaatsge-

vonden. Het concept hadden we met behulp van onze eigen design

afdeling uitgedacht en al snel zaten we met de verschillende partijen

om de tafel.

Kenmerkend voor de succesvolle samenwerking waren de korte lij-

nen en de open en transparante communicatie.  Uitdagingen in het

werk werden tijdens de verbouwing direct besproken en direct om-

gezet in concrete oplossingen. Beide organisaties voelden elkaar

goed aan, hetgeen heeft geresulteerd in een “mooie verbinding van

mensen en merken onder één dak”.

Met trots en vertrouwen de toekomst tegemoet

Met elkaar hebben we een functionele ruimte omgetoverd tot twee

indrukwekkende ruimtes die verbinden in de breedste zin van het

woord. De eerste klanten zijn zwaar onder de indruk en onze col-

lega’s zijn trots. We kunnen de wereld weer laten zien waar we goed

in zijn en dat we klaar zijn voor de toekomst.

Smartwares Group Tilburg
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Een tipje van de sluier

ECR, specialist in koudetechniek en airconditioning

heeft grond gekocht op bedrijventerrein Westfields

in Oirschot voor de nieuwbouw van een warehouse

van 10.000 m2 en 2.500 m2 kantoor. Hier wil het

moederbedrijf van ECR Nederland, Beijer Ref, de lo-

gistieke functies van vier distributiebedrijven in de 

Benelux bundelen.

Met de grond nog in optie ging men op zoek naar een ontwikke-

laar/belegger en vond in HVBM Vastgoed de juiste partner voor deze

Design & Build opdracht. Het ontwerp van Van den Pauwert Archi-

tecten uit Eindhoven wordt getypeerd door verdiepingshoge glas-

vlakken waarachter het kantoorgedeelte van drie lagen schuil gaat

en waar o.a. ook een showroom en opleidingsruimte wordt gerea-

liseerd. Het grote multifunctionele magazijn zal worden ingericht

met stellingen, grotendeels geautomatiseerd door een Autostore in-

stallatie. Het project wordt op maat ontwikkeld en gerealiseerd door

Heerkens van Bavel Bouw. Wij zijn nog maar net gestart met de uit-

voering van dit “Build to Suit” gebouw en houden u graag het ko-

mende jaar via onze website op de hoogte van onze vorderingen.

ECR Nederland, Beijer Oirschot

Van den Pauwert Architecten Eindhoven



SERVICE EN ONDERHOUD

Een nieuw gezicht
Onze afdeling Service en Onderhoud blijft vernieuwen, verbeteren, innoveren. Na de samenvoeging van de afde-

lingen Bouwservice van Heerkens van Bavel Bouw en Alphons Coolen Bouw, zijn wij toe aan een nieuwe uitstraling.

Vanaf januari 2017 rijdt Heerkens van Bavel Service en Onderhoud in nieuwe, frisse, “naammakende” bussen.

Verder zal dit jaar worden geïnventariseerd, waar wij als Service en Onderhoud kunnen verbeteren en vernieuwen, zodat wij ons handelsmerk nog beter

kunnen uitdragen; “snelheid van handelen en creatief denken. Een oplossing bieden voor elk probleem”!
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Art SMS Tilburg

Uitbreiding van een bestaand fabriekspand van Art-SMS, een van Europa’s toonaangevende gereedschap makerijen, op het gebied van hoogwaardige

stempels, stempelonderdelen en stanstechnologie.

Brücknerlaan Tilburg

Renovatie van appartementen aan de Brücknerlaan in Tilburg.

Amalthea Rijen

Amalthea B.V. verwerkt melk van melkgeitenhouders in haar eigen kaasproductiebedrijf. Heerkens van Bavel Service en Onderhoud realiseert 

momenteel een pekelbad van ca. 290 m2 in een bestaand gebouw.

Enexis Limmel

Nieuwbouw bedieningsruimte met aangebouwde opslagruimte Schakelstation Limmel, Maastricht.

Naast “het kleine werk”
heeft Service en Onderhoud ook dit jaar weer enkele projecten gerealiseerd 
of momenteel onderhanden.
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Raas fietskoeriers

Heerkens van Bavel is zich ervan bewust dat haar

bedrijfsprocessen mede de oorzaak zijn van b.v. de

uitstoot van broeikassen, waaronder CO2. Het is

een vanzelfsprekendheid geworden binnen ons be-

drijfsbeleid om bij al onze activiteiten doorlopend

reductie van CO2 emissies als aandachtspunt mee

te nemen. Heerkens van Bavel wil hierin haar ver-

antwoording nemen, niet alleen voor zichzelf maar

ook voor toekomstige generaties.

En wij willen u even uit de droom helpen dat dit alleen door grote

daden mogelijk is, ook kleine beetjes helpen!

Zo kwamen wij recent in contact met “Raas Koeriers” gevestigd in

Tilburg. Zij verzorgen de meest duurzame vorm van postdistributie,

namelijk met de FIETS. Daarom heeft de directie besloten, vanaf

1 december a.s. de haal- en brengservice bij PostNL op te zeggen en

onder te brengen bij “Raas Koeriers”. Duurzaam en vrij van CO2

uitstoot! Dagelijks halen zij aan het einde van de middag de post

bij ons op en elke morgen wordt de post rond 08:45 uur bezorgd.

En dat allemaal op de fiets. Op onze vraag hoe zij de honderden

exemplaren van deze uitgave ”In de Steigers” willen vervoeren,

kwam het simpele antwoord, “oh, geen probleem, hiervoor hebben

wij speciale fietskarren”. Onze samenwerking is nog pril, maar we

zijn samen begonnen aan een mooi project, waarin wij gezamenlijk

bijdragen aan een CO2 neutrale toekomst!

CO2 reductie;
alle beetjes helpen Heerkens van Bavel

gaat voor ketensamenwerking

Ketensamenwerking resulteert in een win-winsituatie voor alle be-

trokkenen. De slagingskans bij aanbestedingen neemt toe. Het in-

koop- en calculatietraject wordt eenvoudiger. Er is een grotere

omzetgarantie voor alle ketenpartners. Daarnaast staat deze vorm

van samenwerking garant voor kwalitatieve verbeteringen, zowel wat

het product zelf als de organisatie van het project betreft. Project-

teams worden immers partners, waardoor er synergie ontstaat en

verbeteringsprocessen in gang worden gezet. 

Na een jaar projectmatig te hebben gewerkt met ketenpartners, is

Heerkens van Bavel toe aan ‘vaste’ relaties: een ketenpartner die een

project overstijgt. ‘De bedoeling is om in 2017 een aantal vaste      ke-

tenpartners te selecteren: onderaannemers en  leveranciers’, stelt

Wim Mathijsen, hoofd Commercie Heerkens van Bavel. ‘Concreet be-

tekent het dat we in alle projecten met deze partners gaan         sa-

menwerken. Daarbij nemen we alle facetten onder de loep: de

calculatiefase, werkvoorbereiding, uitvoering, nazorg en het financi-

ële plaatje. We willen om de twee maanden, zowel binnen de eigen

organisatie als met de ketenpartners, evalueren hoe de samenwerking

verloopt. Waar mogelijk, zorgen we uiteraard voor verbeteringen en

optimalisaties. 

Maar ook de projectmatige ketenpartners willen we verder uitbou-

wen. Het is de bedoeling om uiteindelijk per segment twee of drie

partners bij ons te laten aansluiten.’

Samen sterk, resultaatgerichte samenwerking. Dat

besef dringt ook in de bouwsector steeds vaker door.

Daarom krijgen bouwprojecten steeds meer te maken

met ketensamenwerking. Kan het met minder fouten?

Kan het sneller? Tegen lagere integrale kosten? Kan

het slimmer door samen te innoveren? Vanuit een

streven naar excellent presteren en lage faalkosten,

gaan partijen die normaliter los van elkaar (en na el-

kaar) aan de slag gaan, samenwerken. Als schakels

in een keten grijpen ze in elkaar. Essentiële onderde-

len worden op elkaar afgestemd. Liefst in een zo

vroeg mogelijk stadium, want het verbeterpotentieel

zit met name in de initiatief- en ontwerpfase.

Ook Heerkens van Bavel heeft de afgelopen tijd veelvuldig gebruik

gemaakt van ketenpartners. Om de slagingskans te vergroten, werd

in de calculatiefase, per project, gekeken naar complementaire kennis

en kunde die een lagere kostprijs en hogere kwaliteit mogelijk maken.

Dat is ook het geval bij het 2College/Jozefmavo-project (zie elders).

Bij dit project werkt Heerkens van Bavel met maar liefst zeven ke-

tenpartners samen: grondwerk, metselwerk, aluminiumkozijnen, dak-

bedekking, binnenwanden en plafonds, vloerafwerking en

schilderwerk. Met elk van hen werden in de calculatiefase alle details

besproken. Het resultaat was een inschrijving tegen de laagst moge-

lijke kostprijs. 
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