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Het samenstellen van deze uitgave van “In de Steigers”
heeft heel wat voeten in aarde gehad. Je zou het kunnen
vergelijken met het tot stand komen van een bouwwerk.
In het begin veel initiatieven, maar ook veel eisen en
wensen. Daarna een inventarisatie en dan blijkt dat bij alle
werkmaatschappijen die deel uitmaken van de Heerkens
van Bavel Groep eenzelfde behoefte bestaat, namelijk
informatieverstrekking naar werknemers en opdrachtgevers,
en uiteraard potentiële opdrachtgevers.

De uitwerking werd opgestart en na een proces van

voorbereiding, interviews, uitvoering en perfectionering

ligt het uiteindelijke resultaat nu voor u.

Deze uitgave, met een inhoud die groepsbreed is opgezet,

geeft een indruk van de projecten van de afgelopen twee

jaar en een doorkijk naar de projecten die thans in uitvoe-

ring c.q. in portefeuille zijn.

De algemene economische crisis en de daarmee samen-

hangende kredietcrisis, heeft ook de bouw hard getroffen.

Er komen minder initiatieven vanuit het bedrijfsleven,

de verhuur en verkoop van nieuwbouwwoningen stag-

neert en financieringsvoorwaarden worden aangescherpt.

Dit alles heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de

totale bouwmarkt.

Dankzij de goede naam en de inzet van alle betrokke-

nen zijn wij gelukkig nog steeds in staat om prominente

projecten te verwerven, waarvan er in deze uitgave diversen

worden belicht.

Wij wensen u veel leesplezier. 

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord
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Hip, stoer en sexy

‘For the happy few’ is de slogan van het klein-

schalige bedrijvenpark T58 ten zuiden van

Tilburg, aan de gelijknamige snelweg. Harrie

Vekemans, directeur van Adviesbureau Veke-

mans en MADE masonry design center én

Ron Haans, directeur van First Impression

audiovisueel zijn twee ondernemers die be-

horen tot de happy few. 

Loungemuziek klinkt zacht op de achtergrond wanneer

ik neervlij in de royale fauteuils in de ontvangstruimte

van First Impression. Een strak trendy interieur, grote raam-

partijen en puur constructiemateriaal stralen rust uit.

Modern, trendy, hip, stoer en sexy, dat was de wens van de

twee ondernemers. Voor de juiste ‘look en feel’ reisden

Harrie en Ron heel Nederland door om te zien wat er leeft

in de bouw en architectuur. “We wilden een pand neerzet-

ten dat heel erg van deze tijd is. Dat is ons gelukt: een loft-

achtige bouw, waarbij zo weinig mogelijk verschillende

materialen gebruikt zijn, een open karakter met techniek en

installaties in het zicht. First Impression is gespecialiseerd

in verkoop, installatie en verhuur van professionele

licht-, geluid-, en beeldapparatuur en weet als geen ander

op  professionele en creatieve wijze een ultieme sfeer te

creëren. We werken veel met techniek en de bouwvorm sluit

dus goed aan. Onze klanten uit de retail, horeca, sportcen-

tra, instellingen, onderwijs en het bedrijfsleven maken in

dit pand direct kennis met onze vernieuwende werkwijze

en laatste audiovisuele innovaties”, vertelt Ron Haans trots.

Ook voor het bouwkundig adviesbureau en kenniscentrum

voor metselwerk van Harrie Vekemans is de eenvoud van

het gebouw van belang. Zijn product: metselwerk toegepast

als eindproduct in de bouw, wordt nu tentoongesteld tegen

strakke betonmuren en komt daardoor nog beter tot zijn

recht.

Twee onder een kap

“Het allerbelangrijkste voor een bedrijf? Locatie, locatie,

locatie! We hadden eigenlijk geen keus, ondanks dat deze

percelen duurder waren dan elders. Een bedrijfspand is het

fysieke gezicht van de organisatie en moet overeenkomen

met het imago dat wordt nagestreefd, daarnaast moet het

goed bereikbaar zijn; dat biedt T58.” 

“Foutjes verdwijnen niet achter het stucwerk”

Harrie is de voormalige ‘huurbaas’ van Ron in het Vekasteel op industrieterrein

Het Laar in Tilburg. Beiden waren uit hun jasje gegroeid en ze besloten in 2008 samen

te gaan bouwen. Adviesbureau Vekemans maakte het ontwerp. Voor de optimale

uitstraling koppelde ontwerper Jeroen de Bruijn de afzonderlijke panden middels de

gevel. De twee onder één kap omvat zo’n 6.000 m2 vloeroppervlak.

HVBM Vastgoed maakte een kostenraming op basis van een globaal ontwerp.

“We wisten al  in een vroeg stadium dat het uit de hand zou gaan lopen”, lachen

Ron en Harrie tegelijk. Vastgoedontwikkelaar HVBM is een gezamenlijke relatie.

“We konden wel gaan shoppen, maar dat hebben we niet gedaan. In samenwerking

met HVBM is het gedeeltelijk een soort turn-key project geworden en Heerkens

van Bavel Bouw heeft het gerealiseerd. Een bouwbedrijf waar je op kunt vertrouwen

en dat is gebleken tijdens de bouw. In een bouwproces gebeurt altijd wel iets, maar

Heerkens van Bavel gaat daar goed en adequaat mee om.” 

Innoviteit en creativiteit

Na een rondleiding door het sfeervolle, trendy ingerichte First Impression met

afscheidingen van draad of glas, kleurwisselende verlichting en hologrampresentaties

WERKEN
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neemt Harrie me mee naar het belendende pand: zijn ‘hobbyruimte’, een bouwplaats,

een ruimte voor innovatie en creativiteit. In het theater met 176 tribuneplaatsen

draagt Harrie zijn kennis van toegepast metselwerk en aandachtspunten in de

bouw over aan de professionele bouwwereld en daarnaast ook aan studenten

van universiteiten, hogescholen en ROC opleidingen. 

Tijdens de rondgang toont Harrie mij waar de uitdaging lag voor Heerkens van

Bavel Bouw. “De aannemer moest al vanuit de ruwbouw rekening houden met de

detaillering. Doorgaans verdwijnen foutjes achter een stuclaag of systeemplafond.

Bij loft-bouw blijft alles in het zicht, dus moest er zeer precies gewerkt worden.

Wij hadden pech met de leverancier van het Prefab beton. De eerste zending

zouden we afgekeurd hebben, was het niet zo dat de tijdslijn in gevaar kwam;

we moesten door. Heerkens van Bavel stelde voor door te bouwen en het beton

af te werken in de bouw.” Volgens planning opende First Impression in april 2009

en Adviesbureau Vekemans / MADE volgde in oktober. Het was een bewogen

bouwjaar en Ron Haans is een ervaring rijker. “Ik dacht, dat doe ik er wel even bij,

maar dat viel tegen. Ik ben betrokken geweest bij ieder detail.”

Andere projecten van 
Heerkens van Bavel
op Bedrijvenpark T58

• De Bont Klimaattechniek

• Eltra Engineering

• Hoppe

• Maidstone fiftysix

• Aerde / Erco



8 9

Een lange horizon

Zijn passie is mooie, markante ontwikkelingen van de grond

te krijgen. Adriaan Molenschot (41), directeur HVBM Vast-

goed BV praat over vastgoedontwikkeling met een beleg-

gingshorizon, het crisispakket met alternatieve ontwikke-

lingsproducten en de vernieuwende kantooromgeving.

‘Gewoon’ is allang niet meer genoeg. Oude definities zoals bedrijfsruimte,

kantoorruimte en industriële ruimte bestaan niet meer. Personeel werkt niet

meer standaard van negen tot vijf en wil ‘s avonds laat veilig naar huis,

ergens een hapje in de buurt eten of boodschappen doen. Werkomgevingen

moeten veel dynamischer dan vroeger. Werkgevers willen personeel verleiden

met een inspirerende werkplek. En projectontwikkelaars moeten op hun

beurt gebruikers verleiden met een sterk idee.

Een ontwikkelaar die zijn vak goed verstaat, moet dus omgevingen bouwen

die ook een sociaal culturele betekenis hebben. In het algemeen wordt vaak

ingestoken op het hoge segment. Maar juist de keuze voor een econo-

misch lager, maar veel creatiever pionierssegment kan maatschappelijk

en strategisch een goede zet zijn. 

Lef

Adriaan Molenschot toont lef, durft nieuwe wegen in te slaan en bijzondere

projecten te ontwikkelen. Zo is het Cruquius Kwartier in Amsterdam een

sprekend voorbeeld van een vernieuwende kantooromgeving. Architect Dick

Venneman, de pioniersgeest van Dedato, ontwikkelde het hippe project.

De creatieve industrie vindt haar thuishaven in deze bijzonder vormgegeven

loft-kantoren aan het IJ. Ondanks de industriële look en alle installaties in

het zicht, zijn de vier individuele gebouwen voorzien van alle moderne

comfort. De panden kenmerken zich door de lichtinval welke ontstaat door

de grote glazen puien aan de kopgevels, de lichtvides en de daglicht toe-

treding in de zijgevels. Door deze transparante opzet wordt het prachtige

uitzicht op het water en de eilanden extra geaccentueerd. Het geeft de

gebruiker het gevoel van vrijheid. Cruquius Kwartier is een hoogwaardig,

trendy en duurzaam bedrijfsverzamelcomplex met een uitstekende ligging

aan de rand van de binnenstad.
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Spannende tijden

“HVBM is een investeerder die op risico durft en kan investeren.

De geest die ons drijft? Beleggingsproducten. Onze ondernemers-

visie? Lef hebben. Als je een gebouw op de juiste plek bouwt,

komt de gebruiker vanzelf. We moeten wel de rust en de tijd

hebben om dat te doen, dan komt het vanzelf goed”, aldus een

zelfverzekerde Molenschot.

Gaat dat ook op in deze tijd waarin het economisch minder gaat? 

Adriaan geeft toe dat het Cruquius Kwartier wat meer tijd nodig

had. “Er was feeling met de plek en feeling met de markt. We wisten

dat er creatieve ondernemers zijn die iets anders willen dan een

traditioneel gebouw. Amsterdam is een vooruitstrevende stad,

maar bleek toch niet helemaal toe aan dit vernieuwende concept.

Bovendien kampt de stad nog steeds met meer dan één miljoen

vierkante meter leegstaande kantoorruimte. Tijdens de eerste bouw-

fase van Cruquius verhuurden we toch de eerste ruimte. Het gaf

hoop, maar die periode was erg spannend”, glimlacht de project-

ontwikkelaar. In het tweede gebouw hebben zich diverse architecten

gevestigd, waaronder het spraakmakende architectenbureau van

Marlies Rohmer en LEVS Architecten. HVBM heeft uiteindelijk één

gebouw gehouden en drie zijn er verkocht. “Die keuze maak je

afhankelijk van de beleggingsmarkt, de samenstelling van onze

portefeuille, de cash-behoefte én leer je huurder kennen! Waar je

je mensen leert kennen, moet je afscheid nemen”, aldus Adriaan.

Wat is de grootste uitdaging bij een innovatief project?

“De grootste uitdaging is de ontwikkeling. Mensen de beleving

geven hoe een gebouw uiteindelijk gaat worden zodat zij

zeggen: ‘Hé, dit is echt iets voor mij. Trendy, daar wil ik wel in

zitten. ’ Bij Cruquius is het gelukt. Het is een van mijn leukste

projecten. Iedereen is tevreden. Zoek maar eens in Amsterdam

een huurruimte met zo’n uitzicht en comfort, gecombineerd met

deze lage huisvestingskosten. De huurder voelt zich happy in zijn

bedrijfsruimte. Wij hebben een beleggingsproduct kunnen leveren

met een lange horizon, waar uiteindelijk een goed rendement

uit kan komen.”

Is loft-architectuur een trend?

“Ja, het is een trend maar wel blijvend voor een bepaald deel

bedrijvigheid. Het pand van Ron Haans en Harrie Vekemans op

bedrijvenpark T58 in Tilburg, is afgeleid van Cruquius (zie artikel

op pagina 6). Deze gebouwen kunnen eventueel een andere

bestemming krijgen. De betonnen casco’s kunnen op verschillende

manieren ingevuld worden. In vergelijking met traditionele kantoren

heeft loft-bouw een interessante prijs/kwaliteit verhouding.”

“Wij durven en kunnen op risico investeren”
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Beleggingshorizon

HVBM ontwikkelt vastgoed met een beleggingshorizon. Dit is een

andere manier van denken dan zoveel mogelijke stenen willen sta-

pelen. “Ieder gebouw of gebied dat we ontwikkelen moet waarde

creëren op lange termijn.” Een goed beleggingsgebouw voldoet aan

drie eisen: het is gevestigd op de juiste locatie, het is een courant

en multifunctioneel gebouw en niet onbelangrijk, er is een goede

huurder/gebruiker. Om deze visie kracht bij te zetten houdt HVBM

steeds vaker ontwikkelingsprojecten in eigen portefeuille waardoor

beleggers, kopers of huurders zekerheid hebben op een solide

partner. “Wij gaan uit van concept-denken. Wat kan op deze locatie

en we zoeken vervolgens de huurders erbij. We ontwikkelen alleen

panden die zich ook op langere termijn onderscheiden door een

kwalitatief hoogwaardig, multifunctioneel én duurzaam karakter.

Het is onze maatschappelijke opgave om voor de toekomst gebou-

wen te ontwikkelen met een lange levensduur.” Het meest recente

voorbeeld is EnTrada, dat in mei 2010 is opgeleverd. Dit 70 meter

hoge kantoorgebouw torent solitair uit boven de andere bedrijfs-

gebouwen op industrieterrein Katsbogten aan de A58 in Tilburg.

Hooper Architects heeft wederom een markant gebouw ontworpen.

Deze bijzondere locatie is door HVBM ontwikkeld. “Een project met

een dergelijk groot investeringsvolume bouw je grotendeels op

risico en alleen als je een beleggingsvangnet hebt”, onderstreept

de projectontwikkelaar.

Crisispakket

Het is algemeen bekend dat ook projectonwikkeling bijzonder hard

worden getroffen door de crisis. Hoe gaat HVBM daarmee om?

Heeft het een crisispakket samengesteld? “HVBM is ontwikke-

laar van bedrijfsgebouwen, kantoren, concepten en gebieden.

We opereren breed in de markt, zijn sterk vertegenwoordigd in

de logistieke branche, maar zullen ook op zoek moeten naar

alternatieve ontwikkelingsproducten. Een daarvan is de gezond-

heidszorg. Deze sector maakt een vertaalslag naar een financieel

product. Nieuwbouw is momenteel moeilijk rond te rekenen, de

beleggingsmarkt functioneert nog niet. Er is nog geen financiële

zekerheid. De toekomst ligt in herontwikkeling van gebouwen,

revitalisering van moeilijke locaties en Maatschappelijk Verant-

woord Ondernemen (MVO). We moeten geduld hebben, ons

eventueel heroriënteren op mogelijke alternatieve ontwikkelings-

producten totdat de beleggingsmarkt zich herstelt; gelukkig zijn

de eerste signalen hiervan al te zien”, besluit Adriaan Molenschot.
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Hooper dynamics

Paul Hooper trekt zich niets aan van trends in archi-

tectuur. Zijn ontwerpen zijn puur en tijdloos. De

strakke lijnen van deze Engelse stijlmeester brengen

dynamiek in stedenbouwkundige masterplannen.

De veelzijdige architect vertelt over enkele van zijn

projecten, uitgevoerd door Heerkens van Bavel Bouw.

“Je moet laten zien wat je kunt en wat de mogelijkheden zijn.”

Dit is de filosofie van Paul Hooper. Toch kan de architect niet zomaar

zijn lusten botvieren op de tekentafel. Het ontwerp is afhankelijk

van de wens van de opdrachtgever, de omgeving en de toenemende

invloed van de overheid bij grootschalige projecten binnen een

stedenbouwkundig masterplan. “Maar dat beïnvloedt niet je stijl”,

benadrukt Hooper met een zwaar Engels accent. “Ik ga uit van een

puur ontwerp, zonder modieuze accenten en sta boven trends

in architectuur. Ik geef een tijdloze uitstraling aan ieder project.”

Hij verloochent zijn Anglo-Saksische afkomst niet. Engelsen houden

van een contemporary style: strak, rechte lijnen, unieke elementen

en kleuraccenten. Ontwerper Philippe Stark en de Amerikaanse

architect Robert Stern zijn Paul’s grootste inspiratiebronnen. Als ik

vraag naar zijn signatuur, denkt de gedistingeerde Engelsman even

na. “In onze kantoorgebouwen van de laatste tijd zijn met name

de verticale raamelementen herkenbaar. Hiermee schep je kwaliteit

van binnen naar buiten, gekoppeld aan de ruimte. Het geeft extra

dynamiek en ruimtelijke kwaliteit. Ik verwerk slechts één of twee

unieke elementen in een ontwerp. Het maakt een gebouw

bijzonder, zonder dat de economische haalbaarheid in het ge-

ding komt. Voor de materialisering van de gevels prefereer ik glas,

aluminium, natuursteen en baksteen. Neem bijvoorbeeld kantoor-

gebouw EnTrada aan de A58 in Tilburg dat is uitgevoerd door

Heerkens van Bavel Bouw.”

Uniek silhouet

Paul Hooper pakt enkele foto’s van EnTrada en wijst op het meest

unieke element van het kantoor: het schuine dak. “Ik vind dat de

skyline niet vertroebeld mag worden door de noodzakelijke instal-

latietechniek op het dak. Nu konden we deze verbergen in de

punt van het dak achter de gevel. De schuinte levert echter wel

bijkomende problemen op. Denk aan de glaswasinstallatie. 
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Heerkens van Bavel loste de situatie prima op met een soort Zwitsers

spoorwegsysteem waarmee het kooitje, dat langs de gevel hangt,

vergrendeld wordt. Ook voor het metselwerk droeg het bouwbedrijf

een oplossing aan. In de winter op grote hoogte metselen is geen

pretje, dus gaf Heerkens van Bavel een Tilburgse fabriek de opdracht

om grote platen prefab metselwerk te fabriceren. De met zwarte

baksteen beklede verdiepingen vlogen vervolgens de grond uit.”

Hooper leunt verder naar voren en volgt met zijn vinger de contou-

ren: “Een andere bijzonderheid is het slanke silhouet van het

gebouw doordat het op de kop smaller is dan normaal. En samen

met de schuine positionering ten opzichte van de snelweg brengt

EnTrada extra dynamiek in het Tilburgs stedenbouwkundig master-

plan.” 

Volgens de architect was met name de hoogte (70 meter) een

uitdaging voor de bouwer. Maar ook de veiligheid in verband met

de nabijheid van de snelweg, het in het zicht werken en de bouw-

techniek vroegen om professionele aanpak. “Ik ken Heerkens van

Bavel al zo’n twintig jaar. Het is een heel degelijk, zeer correct

bouwbedrijf dat goed is meegegaan met de tijd. Je kunt erop

bouwen en het is historisch goed gefundeerd. Het bouwbedrijf

is lokaal verbonden en als het kan, kiest het voor Tilburgse onder-

aannemers. Als mijn opdrachtgevers om referenties vragen, staat

Heerkens van Bavel altijd op mijn lijst.”

Interactief

Ook Sportboulevard Dordrecht komt van de tekentafel van Hooper

Architects en het is het grootste overdekte sportcomplex dat Hooper

ooit als één project ontworpen heeft. Paul Hooper kreeg de opdracht

vanwege zijn jarenlange ervaring met ontwerp en bouw van

sportaccommodaties. “Sportbouw is vrij gecompliceerd, waarbij je

rekening moet houden met bouw-fysische aspecten als vocht en

temperatuurverschillen. Heerkens van Bavel is via ons geselecteerd

en vervolgens is er een bouwcombinatie gemaakt met Bouwbedrijf

Remmers. De uitvoering is goed verlopen”, aldus Paul Hooper,

die de bouwtekeningen tevoorschijn haalt en de situatie schetst.

“De IJshal heeft het grootste volume en die hebben we bij het ont-

werp in haar zelfstandige vorm behouden. De dôme-constructie is

gekoppeld aan de ijsbaan. Ook het zwembad heeft dezelfde vormtaal

gekregen. De belangrijkste elementen (ijsbaan, zwembad, sporthal,

turnhal en overige faciliteiten) worden gekoppeld middels een cen-

trale entreehal. Van daar uit heeft iedere gebruiker het zicht op alle

accommodaties. Het is een interactieve plek waar water, ijs en

beweging samenkomen. De constructie met de enorme overspan-

ning was een uitdaging voor de aannemer. Dat hebben ze knap

gedaan”, complimenteert hij.

“Heerkens van Bavel staat altijd op mijn lijst”
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Healing environment

Een van de meest gecompliceerde projecten die je kunt bouwen,

meer nog dan een sportcomplex, is een ziekenhuis. Volgens Hooper

gaat het niet alleen om de techniek maar alles wat daarbij komt

kijken. “Een ziekenhuis moet 24 uur per dag blijven functioneren

en de eisen betreffende hygiëne en geluidshinder zijn enorm. Bij het

ontwerp van dit project is materialisering op zich geen kwestie.

Het is vooral een logistiek gebeuren waarbij goede afspraken

moeten worden gemaakt met alle betrokken partijen.” De meerjarige

huisvestingsplannen van het TweeSteden Ziekenhuis bestaan uit

renovatie en deels nieuwbouw. “Renovatie heeft veel te maken met

interieur. We hebben gekozen voor een licht kleurpalet en materiaal

dat een healing environment creëert voor patiënten. Bij de recente

nieuwbouw van de OK is extern aangesloten bij de bestaande

gevelarchitectuur. Het gebruik van veel glas resulteert in een

moderne uitstraling. De glazen wanden zijn afgeschermd met

een raster dat fungeert als filter van binnen naar buiten. 

Daardoor vormt de OK van het TweeSteden Ziekenhuis nu geen

donkere doos, maar straalt levendigheid uit, ook ‘s avonds”, besluit

Paul Hooper enthousiast.

Paul Hooper (61)
architect

Als zoon van een engineer groeide Paul Hooper op

in de autostad Birmingham, Engeland. De stad telde

twee universiteiten met technische opleidingen, die zijn

beroepsrichting beïnvloedden: architectuur. 

Tijdens zijn vijfjarige studie leerde Paul zijn huidige

vrouw kennen. Zij woonde in Tilburg en toen Paul een

stageplaats zocht was de locatie vanzelfsprekend: in

de buurt van Tilburg. Paul ging stage lopen bij architect

Margry in Breda en keerde er na zijn studie terug om

te werken. In 1974 begon Paul zijn eigen bureau. 

Inmiddels is Hooper Architects in Oosterhout uitgegroeid

tot een gerenommeerd architectenbureau met opdracht-

gevers in binnen- en buitenland op het gebied van leisure

clubs, kantoorgebouwen, projecten in de gezondheids-

zorg, winkels, bedrijfsprojecten en woningen. Zijn beroep

is zijn passie.

Projectgegevens EnTrada

Start bouw: september 2008

Oplevering: mei 2010

Ontwikkelaar: HVBM Vastgoed BV

Architect: Hooper Architects

Aannemer: Heerkens van Bavel Bouw

Kantoorruimte: 10.000 m2

Hoogte: 70 meter

Projectgegevens Sportboulevard Dordrecht

Start bouw: juli 2008

Oplevering: juni 2010

Opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

Architect: Hooper Architects

Bouwcombinatie: Heerkens van Bavel / Remmers

Afmeting: 260 m lang x 130 m breed

Oppervlak: 33.500 m2

Projectgegevens masterplan TweeSteden Ziekenhuis

Start bouw: 2000

Oplevering: doorlopend

Opdrachtgever: TweeSteden Ziekenhuis

Architect: Hooper Architects

OK-complex

periode: 2007-heden

oppervlakte: 2300 m2

Aannemer: Heerkens van Bavel Bouw
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ONTSPANNEN

Al twee jaar en drie maanden is het terrein van

Sportboulevard Dordrecht de thuisbasis van Johan

Kamp, hoofduitvoerder van Bouwcombinatie Heer-

kens van Bavel/Remmers. Ik vroeg hem naar zijn

uitdagingen en bijzondere ervaringen tijdens de

bouw van dit prestigieuze project.

“De sportboulevard is een beetje mijn stiefkindje geworden. Het is

zó eigen dat ik me fixeer op ieder schroefje en moertje”, vertelt

Johan Kamp tijdens de rondleiding. Als buitenstaander voel ik me

nietig in dit immens grote gebouw dat door sommigen de ufo wordt

genoemd. “Dit complexe bouwproject vereist veel kennis en ervaring,

niet één project is hetzelfde”, relativeert Johan die meerdere grote

projecten onder zijn hoede heeft gehad. De realisatie is in handen

van de Bouwcombinatie Heerkens van Bavel/Remmers. “De kracht

van deze twee identieke bouwers is de pro-actieve instelling. Vanaf

de eerste heipaal wordt kennis vergaard van iedere discipline en ge-

zocht naar de beste oplossing. Regeren is vooruitzien!” Het bouw-

team bestaat uit 10 man die alles voor elkaar over hebben. “Iedereen

Regeren is vooruitzien
“Wij deinzen nergens voor terug”

is enthousiast, de sfeer is goed en dat geeft voldoening. En als de

schoen ergens wringt, praat ik het meteen uit. Het is overal geven

en nemen. Verder zijn er nog eens gemiddeld 150 man op de bouw-

plaats werkzaam die ook met hun eventuele problemen bij de

uitvoerder komen.” Johan is een organisatietalent, hij is perfectio-

nistisch, veeleisend en strikt in zijn afspraken. Afspraak is afspraak,

daar staat of valt alles mee. De oplevering vindt dan ook plaats op

de geplande datum. “Je hebt een bepaalde planning, maar in de prak-

tijk wordt deze continu bijgestuurd. Om deze datum te halen is al

vanaf het begin besloten op zaterdag en gedeeltelijk ‘s nachts door

te werken. Ik laat me niet verrassen, de pijn zit vaak aan het eind”,

glimlacht de uitvoerder. De laatste maand is inderdaad het zwaarst.

De beheerders en gebruikers zien dan wat er staat, maar vooral wat

zij missen. En dat zit vaak niet in het pakket. “Wij deinzen nergens

voor terug en proberen op te lossen wat binnen onze mogelijkheden

ligt.” 

Johan Kamp verwacht full-time in Dordrecht te blijven tot de ople-

vering van de Sportboulevard, maar het volgende project, Sportplaza

Wagnerplein in Tilburg, rekent al op zijn expertise.



Persoonlijke uitdaging:
“We hebben tekeningen, begrotingen en werkplannen. Als hoofd-

uitvoerder is het voor mij een uitdaging daar een weg in te vinden

en uit  te zoeken hoe het goedkoper en sneller kan. Elke dag is een

proces van ‘slimmer bedenken dan dat het ooit al bedacht was’.

Slim denken is je eerste verdienste.”

Onder de indruk van:
Constructie

“Het ontwerp van Hooper Architects is goed doordacht. Alle sport-

accommodaties staan met elkaar in verbinding. De taatsdeuren in

de centrale entree zijn een eye-catcher.”

IJsbaan

“Bij de ijsbaan heb je te maken met de combinatie van vriesleidingen

en verwarming in de onderlagen. Het is onvoorstelbaar hoe dicht

de ijskoude en warme buizen bij elkaar liggen in een laag van slechts

60 centimeter, gescheiden door isolatiemateriaal. Wat zeker uniek

in Nederland is, is een 250 meter schaatsbaan op de eerste verdie-

ping.”

Zwembad

“De technische installaties die nodig zijn voor dit zwembad zijn

ongekend. De leidingtracés waar we hier in de kelder langs lopen,

diezelfde hoeveelheid, ligt ook ingestort in het beton. Daar staat

niemand bij stil.”

Sporthal

“Voor alle mogelijke sporttoestellen moeten vloerpotten aange-

bracht worden. Vanaf de start van de bouw, het slaan van de eerste

paal, moet je rekening houden met de exacte locatie waar straks

o.a. het badmintonnet komt.”

Opmerkelijk:
Schaatsbaan

“De schaatsbaan ligt heel dicht bij het zwembad, gescheiden door

een glazen wand. Ooit vinden we nog eens iemand met schaatsen

aan in het recreatiebad!”

Zwembad

“We hebben een onderwaterhockeyveld ingetegeld. Ik had geen idee

van het bestaan van die sport.” “Er is bezwaar gemaakt door de

vereniging naaktzwemmen die zich bekeken voelt vanwege de vele

raampartijen. Dus wie weet moeten we nog een keer terugkomen

om lamellen te bevestigen”, grapt Johan.

Precisiewerk:
Constructie

“Niemand kan zonder maatvoerders, die zijn goud waard. De maten

van de tekening worden overgenomen tot op de millimeter en met

diverse meetinstrumenten vertaald naar de praktijk. Eén fout kost

geld en voorkomen is beter dan genezen.”

IJsbaan

“De eisen betreffende de vlakheid van de ondergrond voor de vries-

leidingen zijn erg streng. We hebben daarom in overleg het gewone

zand vervangen door stabilisatiezand. Als de basis goed is, kan er

niet veel meer mis gaan.”

Zwembad

“De afmeting van het wedstrijdbad vereist controle op controle.

Vijftig meter is vijftig meter en geen millimeter meer of minder.

Beton zet uit onder invloed van temperatuur en vocht. Tijdens de

vergaderingen besloten we ieder risico uit te sluiten. We hebben het

bad langer gemaakt.” Johan lacht als hij mijn reactie ziet: “Geen

meter, maar een paar centimeter zodat we met het tegelen precies

op 50 meter uitkomen.”

Tegenvallers in tijd:
Zwembad

“Voor het onderwaterhockeyveld waren lichte anti-slip tegels

aangebracht. Achteraf moesten dit gladde tegels zijn. Wij zijn in de

zomer van 2009 begonnen met tegelen en zijn, een maand voor

de oplevering, nog niet helemaal klaar. Je kunt nagaan wat het

betekende toen dit opnieuw moest gebeuren. Daarbij komt dat

drie miljoen liter water twee maanden in het bad moet staan

voordat het geconditioneerd en veilig is.”

Sporthal

“De tribunes zijn volgens tekening gemaakt, maar bleken niet

conform de veiligheidsnormen te zijn. We maken nu twee extra

vluchtwegen, die zijn voor de oplevering klaar.”
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Sportsphere was tevens betrokken 
bij de realisatie van:

• T-Kwadraat Tilburg

• Ireen Wüst IJsbaan Tilburg

• Hoofdgebouw 
Koning Willem II Stadion Tilburg

• Sportboulevard Dordrecht

Úw bouwpartner in sport
Heerkens van Bavel en Bouwbedrijf Remmers hebben hun

jarenlange specialistische kennis en kunde op het gebied

van sportgebouwen gebundeld.  Sportsphere is úw bouw-

partner voor ontwerp, bouw en gebruiksklaar opleveren

van sportaccommodaties. Initiatieven worden werkelijkheid.

Sportsphere bouwt voor morgen met een traditionele dege-

lijkheid. www.sportsphere.nl

Sportboulevard Dordrecht

Pal naast de N3, de rondweg van Dordrecht, wordt

het grootste (top)sportcentrum gerealiseerd. Het

complex maakt onderdeel uit van het project

Gezondheidspark Dordrecht ‘Van samenwerken

word je beter’. De Sportboulevard is een ontwerp

van Hooper Architects uit Oosterhout en wordt

gebouwd door de Bouwcombinatie Heerkens van

Bavel/Remmers uit Tilburg en het Installatiebedrijf

Andriessen uit Houten. Met de bouw van de Sport-

boulevard Dordrecht is een bedrag van ruim 52

miljoen euro gemoeid.

Het complex beslaat bijna 34 duizend vierkante

meter en vervangt het bestaande zwembad Aqua-

pulca, de Drechtstedenhal (ijshal) en sporthal Ster-

renburg. De Sportboulevard bestaat straks uit

een sport- en turnhal, een zwemhal met een 50

meter wedstrijdbad, doelgroepenbad en recreatie-

bad, een ijshal met ijshockeyveld, krabbelbaan

en een 250 meter hardrijbaan, een centrale hal,

vereniging- en instructieruimten en een onder-

grondse parkeergarage. 

Sportboulevard Dordrecht
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1 Sportcomplex T-Kwadraat
Tilburg

2 Sportboulevard 
Dordrecht

3 Ireen Wüst IJsbaan 
Tilburg

4 Clubhuis Golfclub Prise d’Eau 
Tilburg

5 IJssportcentrum 
Tilburg

1 1

2

3

2 2

4 5

1
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De geur van natte jassen
en schoolbordkrijt

LEREN

Wie herinnert zich niet zijn vroege schooljaren?

De vorm van het schoolplein. De ruimte, de kleuren en de sfeer

van de gangen en klaslokalen vermengd met de geur van natte

jassen en schoolbordkrijt. Het zijn beelden en sferen die altijd

bijblijven en aan de basis staan van ieders maatschappelijke

leven. De waarden en normen van een samenleving worden

via het onderwijs doorgegeven aan de volgende generatie. 

Het onderwijs speelt daar steeds meer een sleutelrol in. Het

wordt beschouwd als het cement van onze snel veranderende

samenleving. Een aantrekkelijk onderwijsgebouw met een goed

binnen-klimaat, waar leerlingen, docenten en ondersteunend 

personeel zich thuis voelen, is daarbij van essentieel belang.
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Het onderwijs is voortdurend in beweging. Onder-

wijsconcepten en -organisaties veranderen regelma-

tig en in hoog tempo. Wat zijn de consequenties voor

de huisvesting? Is het onderwijsgebouw een ‘kosten-

post’ of een concurrentiemiddel?

In het primair en speciaal onderwijs kiezen steeds meer scholen voor

samenwerking in een brede school of multifunctionele accommo-

datie. De integratie tussen onderwijs en kinderopvang gaat door.

De samenwerkende organisaties moeten een keuze maken of zij zich

vestigen onder één dak in een multifunctionele accommodatie

of dat zij zelfstandig gehuisvest blijven. Nieuwe leervormen en het

zelfstandig leren van leerlingen in het voortgezet onderwijs vragen

om een grote mate van flexibiliteit in de huisvesting. Het voortgezet

onderwijs kampt bovendien met een groot aantal verouderde

gebouwen die aangepast moeten worden aan de eisen van deze tijd.

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt gedomineerd door de

ontwikkeling van competentiegericht onderwijs (gebaseerd op

werkprocessen in het bedrijfsleven). Ook wordt er in toenemende

mate buiten de school geleerd in leerbedrijven. Deze ontwikkelingen

MULTIFUNCTIONEEL & FLEXIBEL

“Een modern onderwijsgebouw trekt studenten”

hebben direct gevolgen voor de bestaande huisvesting. Momenteel

wordt er geëxperimenteerd met clustering van opleidingen in een

bepaalde sector en gezamenlijke huisvesting.

De concurrentiestrijd om de student

Zowel in het hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk

onderwijs zijn multifunctionaliteit en flexibiliteit noodzakelijk om

de nieuwe onderwijsconcepten te ondersteunen. Het HBO staat voor

de uitdaging om het aantal hoger opgeleiden in Nederland sneller

te laten stijgen en beter te laten aansluiten op de wensen van de

arbeidsmarkt. En ook de huisvesting van het wetenschappelijk

onderwijs moet in de concurrentiestrijd om de (internationale)

student kwalitatief hoogstaand en onderscheidend zijn. De twee

kernactiviteiten van de universiteit, onderwijs en onderzoek, vragen

om onderwijsgebouwen met veel mogelijkheden voor zelfstudie,

minder collegezalen en meer kleine onderwijsruimten. Het hebben

van moderne en aantrekkelijke onderwijsgebouwen is een krachtig

instrument. Huisvesting wordt niet langer gezien als een ‘kosten-

post’ maar als concurrentiemiddel. Bij de meeste hogescholen en

universiteiten is dan ook een professionaliseringsslag in huisvesting

en vastgoedbeheer zichtbaar.
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Hollen en stilstaan

Han Kouwenberg, tot november 2009 projectmana-

ger huisvesting Fontys Hogescholen Tilburg, heeft

in bijna veertig jaar alle soorten aanvragen voor

bouw en verbouw van de onderwijshuisvesting

voorbij zien komen. Een aantrekkelijk gebouw is

een krachtig instrument, toch moet dat niet over-

schat worden, vindt hij.

“De eerste ervaring in mijn nieuwe functie (mei 1972) was bij

de Tekenacademie. De lokalen waren aangekleed met witte katoenen

gordijnen. Mooi voor het licht, zo hadden we bedacht. Tot mijn

verbijstering veegden de studenten hun penselen daaraan af.

We hadden ons best gedaan. Na al die jaren ben ik nu wel

kampioen relativeren”, lacht Han. Fontys bouwde begin jaren ‘80

het Mollerinstituut ten zuiden van Tilburg, onderdeel van de hui-

dige Campus Stappegoor. “De docenten Lerarenopleiding waren veel

liever in de binnenstad gebleven, maar zoveel hoofden, zoveel

zinnen. Inmiddels zijn we door de stad ingehaald en op termijn

zullen we ons gelijk gaan halen.” Kouwenberg doelt op de recente

intentie van de gemeente Tilburg om 20 miljoen ter beschikking te

stellen om het voor Fontys Hogescholen mogelijk te maken zich met

het overgrote deel van haar Tilburgse opleidingen te vestigen in de

Spoorzone, hartje Tilburg. “Niets is onmogelijk”, voorspelt hij.

“In het onderwijs lijkt het alsof je voor nu en eeuwigheid aan het

bouwen bent, maar je wordt altijd ingehaald door de maatschappij.”

Ruimtebehoefte

De afdeling huisvesting weet weinig van onderwijs, geeft Han toe.

“Dus praten we veel met mensen uit het onderwijs. Wat willen ze?

En dat is meteen de grootste valkuil: het zijn persoonlijke meningen.

Vandaag geldt dit en morgen is het onzin. Je doet het eigenlijk nooit

goed met een gebouw. Ik heb nog nooit te horen gekregen: ‘Aan dit

gebouw hoeft niets te veranderen’.” 

Wat is de meest opvallende huisvestingsaanvraag geweest?

Han denkt even na. “In een bestaand zwembad een bewegende vloer

aanbrengen daar kun je je nog iets bij voorstellen, maar voor HBO

Kunsten hebben we een tweedehands circustent aangeschaft”, lacht

hij. Fontys is organisatorisch een conglomeraat van hogescholen

die ieder hun eigen rol opeisen en territorium of gebouw claimen.

“Mijns inziens wordt er nog steeds gebouwd voor leegstand, voor

beperkte uren tussen 9 uur en 16 uur. Inefficiënt en het vraagt veel

van de organisatie in financiële zin. Tien jaar geleden was de visie

zelfs dat schoolgebouwen 24 uur per dag open moesten zijn: een

bestuurlijke natte droom.” Nieuwe onderwijsconcepten, de veran-

derende rol van de docent en technische vooruitgang. Deze ontwik-

“Circustent is meest opvallende huisvesting”
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kelingen vragen keer op keer om een andere ruimtebehoefte.

De school met een legbatterij van lokalen verandert hoe langer hoe

meer in een kantoorgebouw met vergaderplekken. In het kader van

de concurrentiestrijd om de student, moet een schoolgebouw

tegenwoordig modern en aantrekkelijk zijn. “We hebben eerder

gezien dat het werkt. In 1996 werd de eerste fase van het Kunst-

cluster opgeleverd. De opleiding kreeg een geweldige impuls

vanwege het mooie gebouw. Toch moet de rol van het gebouw niet

overschat worden. De student komt tenslotte voor het onderwijs

en dat wordt gegeven door mensen. Het gebouw is ondersteuning.”

Een knap stukje werk

Het Mollerinstituut, een vooruitstrevend ontwerp, is opgeleverd

in 1983. Twintig jaar later werd de bestaande indeling binnenste

buiten gekeerd. De leslokalen verhuisden van de buitenring naar de

binnenring en het kantoorpersoneel kon in het vervolg naar buiten

kijken. De renovatie werd in vijf bouwdelen binnen zes jaar (1998-

2006) uitgevoerd door Heerkens van Bavel. Het bouwbedrijf voert

vanaf 1967 diverse projecten uit voor Fontys Tilburg. Van klein

verbouwingswerk tot nieuwbouwprojecten. Zo realiseerde het de

Sporthogeschool, de tweede fase van de Hogeschool voor de

Kunsten, de renovatie van het Mollerinstituut, het Zeijengebouw

en het meest recent: de restauratie van het Maaskantgebouw.

“Technisch gezien zijn in mijn ogen alle bouwbedrijven gelijk.

Het gaat om de intermenselijke reacties. Managers hebben mooie

verhalen, maar je werkt met de uitvoerende personen, met het kleine

kringetje van regelaars. Die zijn voor mij van wezenlijk belang.           

In het onderwijs is het altijd hollen en stilstaan. Het aantal momen-

ten per jaar waarin we grootschalig kunnen bouwen is beperkt.

In de rest van het jaar moet het onderwijs altijd doorgaan. Er moet

stil gewerkt worden. Heb je wel eens een bouwvakker gezien zónder

radio? Met Heerkens van Bavel kunnen we afspraken maken

zonder mitsen en maren. Ze zeggen wat ze doen en doen wat ze

zeggen. Tja, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en

daar zijn we altijd pratend uitgekomen. Het allerbelangrijkst is ver-

trouwen, dat geldt over en weer. Een opdrachtgever moet de aan-

nemer niet het vel over de oren halen of per definitie in twijfel

trekken wat de aannemer zegt.” 

“De grootste uitdaging van de afdeling huisvesting is vooral met te

weinig tijd, te weinig geld, dingen moeten realiseren. Vaak liggen

ambities te hoog voor het beschikbare budget. Ik kan tevreden

terugkijken op een knap stukje werk,” besluit Han Kouwenberg.
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Het tot gemeentelijk monument verklaarde Maaskantgebouw is

één van de eerste gebouwen in Nederland dat specifiek is ontwor-

pen als tekenacademie. Ontwerper H.A. Maaskant bracht dit tot

uitdrukking in een split-level opbouw met ateliers en overige

functies rondom een groot atrium dat omgeven is met presenta-

tie-balkons. Doel van de renovatie was de update naar heden-

Vernuftige renovatie smeedt nieuw en bestaand samen

Maaskantgebouw
daagse gebruikseisen en het onderbrengen van de Juridische

Hogeschool Avans-Fontys in deze monumentale, stoere structuur

van Beton-Brute, prefab betongevelbeplating, stalen puien en

aluminium kozijnen. Er is vernuftig gebruik gemaakt van Maaskant-

eigen en Maaskant-vreemde elementen die bestaand en nieuw

samensmeden.
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Curieus

Brons is geen koper
Door: Han Kouwenberg, voormalig project-
manager huisvesting Fontys Hogescholen Tilburg

“Bij de renovatie van het Maaskantgebouw waren
slopers bezig om alle in de loop der jaren geknut-
selde toevoegingen aan het gebouw weer te ver-
wijderen. In de immens grote vide hing een liggend
bronzen paard van de vermaarde beeldhouwer
Arthur Sproncken. 

Tijdens de donderdagse bouwvergadering met de
aannemer heb ik gevraagd maatregelen te nemen om
te voorkomen dat het beeldhouwwerk zou worden
beschadigd door de bouwactiviteiten. Omdat het
moeilijk was het gewicht van het beeld te bepalen en
het beter was het naar een veiliger plaats te brengen
(de waarde werd geschat op € 250.000,-) moest er
eerst het één en ander worden geregeld. 
Daardoor zou de verhuisoperatie pas maandag
daarop kunnen plaatsvinden. 

Op die bewuste maandag constateerden we dat
tijdens het weekend koperdieven de pendel, waaraan
het gevaarte hing, hadden doorgeslepen waardoor
het met een daverende klap op de grond terecht
moet zijn gekomen. Men heeft daarna nog een
deel van het paard afgezaagd, waarna de dieven
vaststelden dat brons geen koper is. 
Herstel is gelukkig mogelijk gebleken. 

De beveiligingsdienst, die het gebouw had moeten
bewaken, had dat weekend abusievelijk bij een
naburig bouwproject gepatrouilleerd.....”

Innovatie en bijzondere kenmerken

De monumentale Noord-gevel met zijn karakteristieke stalen

watervalkozijnen waarachter zich de oorspronkelijke ateliers

bevonden is ongewijzigd gebleven  door het introduceren van een

speciaal klimaatsysteem. De nieuwe lesruimten bevinden zich hier

achter nieuwe zwarte houten binnenpuien. In de beton-brute

scheidingswanden zijn doorgangen gezaagd, zoals Maaskant het

ook gedaan zou kunnen hebben. De karakteristieke hellende vloeren

zijn door het verplaatsen van de traditionele radiatoren duidelijker

aanwezig en vormen zo een perfecte combinatie met de schuine

stalen buitenpuien. Deze zijn op hun beurt volledig gerestaureerd

en konden door het klimaatsysteem middels enkele beglazing weer

in de oude staat worden teruggebracht. Een ingreep die in zijn totaal

naast het behouden van bestaande kwaliteiten juist meerwaarde

oplevert voor de achtergelegen ruimte.

Projectgegevens

Projectarchitect: Arie van Rangelrooij, Bert Staal

Opdrachtgever: Fontys Hogescholen, Eindhoven

Hoofdaannemer: Heerkens van Bavel, Tilburg

Binnenhuisarchitect: Buro Staal / Christensen, Eindhoven

Beeldend kunstenaar: Stichting Harry Boom

Start bouw: Augustus 2006

Oplevering: Augustus 2007

Bruto vloeroppervlakte: 7250 m²

ZORGEN

Door de liberalisering van het vastgoed in de zorg-

sector moeten zorgaanbieders voortaan voor eigen

rekening en risico investeren in hun huisvesting.

De gezondheidszorg staat aan de vooravond van een groot aantal

veranderingen. Strategisch vastgoedmanagement is namelijk niet

alleen meer van belang voor commerciële bedrijven met vastgoed

op de balans. Sterker nog, in toenemende mate zullen maatschap-

pelijke ondernemingen in de zorg de noodzaak ervaren om hun

vastgoed in te zetten als strategisch bedrijfsmiddel, waardoor een

positieve bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van de

ondernemingsdoelstellingen. Kosteneffectiviteit, veiligheid, kwaliteit

en patiëntvriendelijkheid zijn dan vereisten voor goede bedrijfs-

voering. Door de keuzevrijheid van de patiënt en verzekeraar zullen

ziekenhuizen geprikkeld worden om zo goed mogelijke zorg te

leveren tegen een scherpe prijs. 

Ook de aantrekkelijkheid van het gebouw speelt hierin een rol.

Patiënten voelen zich fijner in een opgeknapt Elisabeth Ziekenhuis

in Tilburg waar Heerkens van Bavel Bouw verschillende afdelingen

in een fris kleurrijk jasje heeft gestoken. Het wordt ingericht volgens

de beginselen van healing environment. Met veel daglicht, weinig

geluidsoverlast en kleuren die prettig aandoen bij patiënten.

Ziek zijn is nooit leuk, maar ik kan me goed voorstellen dat patiënten

de voorkeur geven aan zo’n healing environment boven een

anonieme zorgfabriek waar je je een nummer kunt voelen.

Van zorgfabriek 
naar healing environment

Projecten in de zorgsector:

• TweeSteden Ziekenhuis Tilburg / Waalwijk 

• St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg 

• Catharina Ziekenhuis Eindhoven 

• Beatrix Ziekenhuis Gorinchem 

• Màxima Medisch Centrum Veldhoven 

• Instituut Verbeeten Tilburg / Breda 

• Servicecentrum Het Laar Tilburg 

• Zorgcentrum Padua Tilburg 

• Regionaal Centrum West GGZ Breburg Tilburg

• Ambulanceposten Tilburg / Oosterhout / Roosendaal 

• Hasseltveste zorgverzamelgebouw Tilburg 

• Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen Tilburg 

• Kraamhotel Tilburg 

• Woonzorgcomplex Vita Rijen 

• Thebe zorg Tilburg 

• Tandartsen groepspraktijk De Besterd Tilburg 

• De Wever Tilburg
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OK TweeSteden 
modernste van Nederland

Een van de meest gecompliceerde bouwprojecten
is de bouw van een ziekenhuis. Ad de Lepper,
bouwcoördinator TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg
vertelt over het bouwproces en zijn ervaringen
met Heerkens van Bavel Bouw.

Hoelang bestaat de zakelijke relatie met Heerkens van Bavel?
“Al vanaf 1977 heb ik een werkrelatie met Bert Heerkens. Heerkens
van Bavel is een goed en integer familiebedrijf”, typeert De Lepper.
Toen hij bij het TweeSteden Ziekenhuis kwam werken in 2002, waren
er andere bouwpartners in huis. Voor de renovatie van vijf verpleeg-
afdelingen en de renovatie van het OK complex (operatiekamers)
wilde de Raad van Bestuur de markt verkennen en zeker zijn van een
goede prijs-kwaliteit verhouding. Na inschrijving kwam Heerkens
van Bavel er het meest gunstig uit. “De reden? Alles draait om de
centen!” aldus Ad.

Wat heeft uw jarenlange ervaring u geleerd?
“Ervaring leerde me dat we Programma van Eisen, ontwerp en
realisatie in één team moeten hebben. Het bouwteam bestaat uit
architect Gert Vennink van Hooper Architects, Heerkens van Bavel
Bouw en Cofely Zuid voor de elektrotechniek en werktuigbouwkun-
dige aspecten. We hebben twee jaar gesproken over de renovatie en
realisatie van het OK complex voordat we daadwerkelijk gestart zijn.” 

Wat was de conclusie na twee jaar overleg?
Ad gebruikt de huisvestingstypologie hot floor. Dit omvat de
oogtechnologische, kapitaalintensieve functies die specifiek zijn
voor een ziekenhuis zoals de Intensive Care, Medium Care, Spoed
Eisende Hulp, röntgen, beddenhuis, recovery voorbereiding en
laboratorium. Al deze afdelingen zijn gedrapeerd rondom de OK.

“Rekening houdend met de hot floor hebben we besloten dat de
OK op dezelfde locatie blijft. In eerste instantie wordt 550 meter aan
de eindgevel aangebouwd om er later weer 300 meter af te knippen.
Zo kunnen alle zorgactiviteiten doorgaan en uiteindelijk wordt de OK
groter en de extra ruimte is evenredig verdeeld over alle functies. Het
voordeel is dat in de uitbouw de allernieuwste techniek toegepast
kan worden voor de hygiëne, luchtbehandeling, ventilatie en het
drukregime (in de OK heerst een overdruk). We hebben een van de
modernste OK’s van Nederland!” aldus de trotse bouwcoördinator.

Wat is het verschil met het oude OK complex?
“In de oude situatie zaten we opgesloten in een donkere doos.
Nu wordt het OK complex veel transparanter met veel glas, groen
getint glas met een raster dat fungeert als filter van binnen naar
buiten. Het daglicht kan toetreden tot de omloop van het OK
complex. Dat geeft levendigheid, ook ‘s nachts. Het interieur krijgt
nieuwe frisse, lichte kleuren die passen in een healing environment.
We hebben meer capaciteit. OK 1 die eerst als casco zou worden
opgeleverd is als extra operatiekamer in het plan opgenomen
met het oog op toekomstige capaciteit. En er komt uitbreiding van
het dienstenpakket. Het TweeSteden Ziekenhuis heeft recent de
toewijzing gekregen om 300 bariatrische ingrepen op jaarbasis uit
te voeren (het aanbrengen van een maagband tegen overgewicht
behoort tot bariatrische chirurgie).”

Wordt de planning gehaald?
In augustus 2008 is het startsein gegeven voor de renovatie van
het OK complex. In november 2009 werd de eerste fase opgeleverd.
En op 26 april 2010 zijn we gestart met eindfase drie, de Recovery
voorbereiding en 300 meter verloskamers. Oplevering zal half
september 2010 zijn. “We liggen precies op schema al kost het wel
eens wat kruim. De grootste uitdaging is onvoorziene zaken toch zo
goed mogelijk met een open mind en gezond verstand op te lossen.
We hebben de beste uitvoerders op het werk zitten, ze denken vooruit
en oplossingsgericht”, complimenteert Ad.

Zijn er extra eisen gesteld aan de aannemer?
“Als ziekenhuis moeten wij ons houden aan de WIP richtlijnen
(stichting Werkgroep Infectie Preventie). Het bouwbedrijf moet
inspelen op hygiëne eisen en veilig werken. Daarvoor moet je over
gekwalificeerd personeel beschikken dat breed inzetbaar is; mensen
die hart hebben voor hun vak. Het bouwdomein wordt gemarkeerd
en er  worden goede afspraken gemaakt over werktijden, toegang
en omkleedprocedures. Een ziekenhuis is een 24-uurs bedrijf en de
sloopwerkzaamheden moeten het primaire proces zo min mogelijk
verstoren. Ik heb het mooiste compliment gehad van een chirurg
tijdens de bouw van de OK: “Het primaire proces heeft er echt
geen last van gehad”. Ook van derden krijgen we complimenten
over het beddenhuis. Dat is een extra maatstaf.”

Is er dan geen kritisch puntje te noemen?
“Zoals ik zei, zijn wij een 24-uurs bedrijf. Daar gebeurt wel eens wat.
Je moet voortdurend het bouwproces afstemmen op het primaire
proces. Hoe je het ook went of keert: het bouwproces is de periferie
en die heeft altijd raakvlakken. Stof en geluidsoverlast heb je niet
altijd in de hand. Maar ik ben heel erg tevreden, heb een goed
gevoel bij het dagelijks contact en er is aandacht voor problemen.
Meer veren heb ik niet! Ik spreek met gevoel”, besluit Ad de Lepper.
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“Het primaire proces heeft echt geen last van de bouw”

TweeSteden Ziekenhuis Tilburg

Het TweeSteden Ziekenhuis is een regionaal, algemeen
opleidingsziekenhuis met een vestiging in Tilburg en een
vestiging in Waalwijk. ‘Het ziekenhuis om de hoek’ voor
ruim 200.000 bewoners van noordelijk Midden-Brabant.
In totaal beschikt het ziekenhuis over ongeveer 500
bedden. In het TweeSteden Ziekenhuis zijn zo'n 1.800
medewerkers werkzaam en 145 medisch specialisten.

Renovatie OK complex 
Start: augustus 2008
Architect: Hooper Architects
Oplevering: 4e kwartaal 2010. 

Renovatie 5 verpleegafdelingen
Start: oktober 2008 
Oppervlakte: 8.500 m2
Oplevering: eind 2011
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Heerkens van Bavel
voorziet gehele lijn gezondheidszorg van huisvesting

1 Elisabeth Ziekenhuis - Tilburg
Polikliniek Interne Geneeskunde

2 Beatrix Ziekenhuis Gorinchem
Poliklinieken, operatiekamers

3 TweeSteden Ziekenhuis - Tilburg
Herindeling verpleegafdelingen

3

4 5

1 2

4 Catharina Ziekenhuis - Eindhoven
Spoedeisende hulp

5 Màxima Medisch Centrum - Veldhoven
Vrouw Moeder Kind - Centrum
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Didier Pijnenburg is werkvoorbereider voor het pro-

ject Instituut Verbeeten Breda. De bouw van het

radiotherapeutisch centrum heeft zijn bijzondere

aandacht. Hij vertelt over de opmerkelijke vorm,

de speciale constructie en andere benaderingswijze

die dit gebouw vereist vanwege haar toekomstige

functie.

De bouwkeet waar Didier en ik in gesprek zitten, lijkt wel de zoete

inval. Als werkvoorbereider is hij een bouwkundige duizendpoot en

het aanspreekpunt voor de planning, voortgang, toeleveranties en

kostenbewaking. Uitvoerder Bas Beerens komt binnen en deelt mee

dat bepaald materiaal niet binnengekomen is. Didier pakt direct

zijn telefoon en belt de betreffende leverancier. Geregeld. “We zijn

afhankelijk van derden en de tijd staat strak”, excuseert hij zich.

De 27 jarige HBO-er werkt sinds 2006 bij Heerkens van Bavel en hij

vindt het leuk dat op deze manier aandacht aan ‘zijn’ project besteed

wordt. Graag geeft hij een rondleiding met toelichting. Ik schiet in

een paar veel te grote veiligheidsschoenen en moet de veiligheids-

helm achterstevoren op mijn hoofd zetten anders kan ik geen

foto maken.

Bouwkundige duizendpoot
gefascineerd door slakkenhuis

Slakkenhuis

Instituut Verbeeten is een centrum voor het bestralen van kanker-

patiënten. Het gebouw bestaat uit twee grote bunkers met be-

stralingsruimten en een aantal ondersteunende ruimten voor

artsen en personeel. “Straling maakt altijd rechte hoeken. In oude

situaties worden bunkers afgesloten met zware looddeuren.

Hier niet. Met nieuwe berekeningen is dat niet meer nodig. De bun-

kers hebben de vaste vorm van een slakkenhuis. Door de ronding

kan de straling nooit uit de bunker komen”, legt Didier enthousiast

uit. “Wat nodig is, is een flink blok beton van anderhalve meter dik.

Puur door de massa en de samenstelling van het beton is de ruimte

stralingsvrij. Natuurlijk mag er geen enkele naad in de wand zitten

want dat is een zwakke schakel. Vandaar dat we volledige bekisting

hebben aangebracht. Het beton werd gesegmenteerd gestort: een

halve meter per uur, 250 m3 per wand, één bunkerwand per dag!”

Nauwkeurig

Controle is van essentieel belang. Bij iedere werkvergadering zit

een vertegenwoordiger van Instituut Verbeeten die alle eisen kent.

Na grondige inspectie wordt de volgende stap gezet in het bouw-

proces. “Heerkens van Bavel streeft kwaliteit na en die moet je waar-
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borgen.” Kom je wel eens iets opmerkelijks tegen? “Ja, er zijn lui

die niet zo zorgvuldig zijn in hun werk en maar doordouwen als

niemand het ziet. Ik heb wel eens meegemaakt dat een cement-

dekvloer om een palet heen gesmeerd werd. Niet dat wij geen

fouten maken, maar...” Uitvoerder Bas onderbreekt hem lachend:

“Die schuiven we af!” Gerard klampt Didier aan met verlichtings-

materiaal. Na kort overleg kan die weer vooruit. Even verderop krijgt

de werkvoorbereider een afleverbon onder zijn neus gedrukt die

hij moet tekenen. Ondertussen balanceer ik op een loopplank en

via een tijdelijke trap bereiken we het dak met uitzicht op het

Amphia ziekenhuis. De dakvloer is anderhalve meter dik en ter

plaatse van het stralingsapparaat is nog een opstorting van vijfen-

zeventig centimeter gedaan. “Wat ik nu zo mooi vind, is dat de

bunker met vrij grof geweld gemaakt wordt, terwijl daarbinnen

straks apparatuur komt te staan die op één honderdste van een

millimeter nauwkeurig patiënten kan bestralen.”

Uitdaging

De uitdaging in dit project was voor Didier het maken van de

bunkers in zijn algemeenheid, door de afmeting en alles wat daarbij

komt kijken. “Na het grote project Sportcomplex Stappegoor, dat

hufterproof moest zijn, ga ik hier back to basics. Een klein project

dat heel luxe wordt afgewerkt. Maar voor alles geldt: Je begint

met een stapel tekeningen en er rolt uiteindelijk een gebouw uit.

Fascinerend!” lacht Didier. We nemen afscheid en hij vertrekt

naar het werkvoorbereidersoverleg. Naast Instituut Verbeeten is

Didier ook betrokken bij de uitbreiding van het distributiecentrum

van The Sting in Tilburg en de bouw van een 10kV-station voor

Enexis in Boekend (Venlo).

Open en intiem
Op het huidige parkeerterrein van het Amphia Ziekenhuis in Breda

is door Heerkens van Bavel Bouw in juli 2009 gestart met de

realisatie van Instituut Verbeeten, een radiotherapeutisch centrum.

Deze nieuwbouw is een satellietlocatie van de huidige vestiging in

Tilburg. De beleving van de patiënt staat in dit ontwerp centraal.

Huiselijkheid, kleinschaligheid, transparantie, een maximum aan

daglicht, uitzicht op de tuin en geborgenheid. Zo ontstaat het gevoel

van openheid en vrijheid. Het in organische vorm geplooide houten

scherm om het gebouw staat in contrast met de hoekigheid van het

ziekenhuis en biedt bescherming aan de binnenruimte. Het gebouw

krijgt een gekleurde gevel van stucwerk. De kleuren aan de buiten-

kant worden aan de binnenkant doorgevoerd. 

Projectgegevens
Start bouwwerkzaamheden : 2009

Oplevering : 2010

Opdrachtgever : Instituut Verbeeten

Architect : Wiegerinck Architecten Arnhem

Bruto vloeroppervlakte : 1.800 m2

Uitvoering : Heerkens van Bavel Bouw

“Voor alles geldt: Je begint met een stapel tekeningen en er rolt een gebouw uit”
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WONEN

Wonen in de 21ste eeuw. Het traditionele onder-

scheid tussen wonen en werken verdwijnt. Een huis

moet steeds meer functies vervullen. Daarbij krij-

gen mensen meer keuzevrijheid in het ontwerp van

een woning, gebaseerd op hun persoonlijke leefstijl. 

De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed

op de vraag naar woningen én woonomgeving. Door de groei van

communicatiemiddelen kunnen we steeds meer dagelijkse activi-

teiten doen vanuit huis (wonen, werken, winkelen, leren, zorg

ontvangen). De nabijheid van werk, winkel of school wordt minder

belangrijk en de grens tussen stad en buitengebied vervaagt.

Huishoudens beschikken steeds vaker over twee inkomens omdat

steeds meer vrouwen werken. De vraag naar kwaliteit en luxe

neemt toe. En senioren hebben bijvoorbeeld een grotere behoefte

aan voorzieningen, veiligheid en rust. Woningbouwverenigingen en

projectontwikkelaars proberen in te spelen op verschillende leefstij-

len met flexibele woningbouw, aanpasbaar aan de levensloop van

Mensen, wensen, wonen, werken

de bewoner. Dit uit zich in  aanbod van woonproducten en woon-

innovaties in elke fase van de wooncarrière: van starterswoning,

standaard eensgezinswoning, twee-onder-een-kap tot vrijstaande

woning, appartementen of combinaties van wonen en werken.

In grotere nieuwbouwprojecten zien we dat de basis van de

woningen steeds vaker uniform is, terwijl de keuzevrijheid in

opbouw en indeling van de (huur)woning enorm is. De woning

wordt een product op maat.

Individuele paradijsjes

Ook uitzonderlijke woningbouw is een antwoord op de verande-

rende woonwensen. Onvrede met de standaard gezinswoning

vraagt om woningdifferentiatie. Panoramawoningen, rug-aan-rug

woningen, trapwoningen, split-level woningen en drijvende

woningen. Speciale kleuren en materialen worden daarbij

ingezet als differentiatiemiddel. De bouwwereld sluit aan bij

actuele maatschappelijke thema’s als duurzaamheid en milieu-

bewustzijn. Bij duurzame woningbouw wordt scherp gelet op

bijvoorbeeld reductie van CO2 emissie, zelfvoorziening in

energieverbruik en (her)gebruik van duurzame, natuurlijke

materialen.

Als gevolg van persoonlijke keuzes, multifunctionaliteit van de

woning en de vraag naar integrale projecten waarin woning-,

utiliteitsbouw en openbare ruimte samenkomen, ontstaan

individuele paradijsjes binnen levendige woon-werkgebieden

die  afwijken van het traditionele beeld uit de vorige eeuw.

“Flexibele woningbouw voor wooncarrière”
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1 Koolhoven
Tilburg

2 Boschheem
Oisterwijk

3 Korvelseweg
Tilburg

4 Achter den Kerck
Mariaheide / Veghel

5 Hertog Janpark
Waalwijk

2

1

3

4 5
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DE NIEUWE BOUWMEESTER
Aan de rand van het stadshart realiseert Alphons Coolen Bouw

De Nieuwe Bouwmeester ligt ten westen van het centrum van

Tilburg, net binnen de ringbanen. Door deze centrale ligging is

de wijk prima bereikbaar. U bent zo in het stadshart van Tilburg

voor een dagje winkelen of een gezellig avondje uit. Met de auto

bent  u via de Ringbaan West snel bij de snelwegen richting Breda,

Den Bosch, Eindhoven en Waalwijk. Het centraal station ligt op

loop- en fietsafstand. In de directe omgeving zijn diverse bushaltes.

Het is dus een ideale plek voor mensen die optimaal willen genieten

van het leven en zich vrij willen voelen.

De nieuwe Bouwmeester is een groene stadswijk waar oud en nieuw

hand in hand gaan. Door de mix van nieuwbouw en renovatie

ondergaat de wijk als het ware een metamorfose en krijgt het een

heel eigen uitstraling. In deze laatste ontwikkelingsfase worden,

in opdracht van TBV Wonen, door Alphons Coolen Bouw in totaal

122 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Hiervan zijn 25 eenge-

zinswoningen en 50 appartementen bestemd voor de verkoop.

De woningen zijn ontworpen door Jacques de Brouwer van

Bedaux de Brouwer Architecten. De eerste woningen zullen in

het 4e kwartaal van 2010 worden opgeleverd.
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Alphons Coolen Bouwservice realiseerde vorig jaar

een groots renovatieproject van 30 woningen in

bewoonde toestand. Samen met Paul Elissen, hoofd

bouwservice en voorman Pascal Wijten ga ik terug

naar de St. Janstraat in Tilburg en vraag bewoners

Tonnie en Piet van Hoof hoe die ervaring was.

In de Tilburgse volksbuurt Groeseind woont de 74-jarige Tonnie al

veertig jaar in haar ouderlijke woning. De zon weerspiegelt in de

ramen, de plantenbakken zijn keurig verzorgd. Bij een kopje koffie

lijkt het gesprek tussen Tonnie, Paul en Pascal verder te gaan, waar

het bijna een jaar geleden is opgehouden. Pascal informeert naar

de gezondheid van echtgenoot Piet. Zij vraagt op haar beurt be-

langstellend aan Pascal hoe het met hèm gaat na het plotselinge

verlies van zijn vader in diezelfde periode vorig jaar. Het geeft aan

welke persoonlijke contacten ontstaan tijdens zo’n bouwproject.

Tonnie zit op haar praatstoel: “We zijn goed geïnformeerd. Een week

voor de verbouwing kregen we te horen dat we moesten uitruimen.

Ik verhuisde alle spullen zoveel mogelijk naar de schuur. Dat werd

onze badkamer en keuken. Het was fijn dat we in ons eigen huis

mochten blijven, want als de aannemer weg is, is er geen toezicht

en met een leegstaand huis kan alles gebeuren. Ik had de hele dag

vuile handen, want hoe meer je zelf meewerkt, hoe meer ze mij

helpen”, lacht Tonnie. Trots geeft ze een rondleiding door haar

huis en wijst op de nieuwe elementen: de keuken, twee toiletten,

badkamer, kozijnen inclusief beglazing en de dakkapel op zolder

waar een gedeelte van het dak voor verwijderd is. “Dit vind ik nog

steeds erg”, wijzend naar dikke lelijke pijpen van de verwarmings-

ketel. Die mochten van TIWOS niet vervangen worden. Deze mannen

hebben het zo goed mogelijk voor me opgelost. Maar mooi is ‘t niet!”

Pascal legt uit dat TIWOS het project ziet als uniformiteit en dan

worden er geen uitzonderingen gemaakt. 

Gevoelskwestie

“De renovatie verliep als een trein. In blokken van zes werd woning

voor woning aangepakt en de verschillende disciplines werkten

achter elkaar aan. De totale uitvoering duurde dertig weken.

Gemiddeld werd er één woning per week opgeleverd, een hoge

doorstroomsnelheid”, vertelt Pascal enthousiast. De voorman kreeg

met allerlei individuele vragen van bewoners te maken. Piet is

duivenmelker en juist in het broedseizoen zou zijn huis aan de

beurt zijn voor de opknapbeurt. Of dat niet eerder kon? “Je stemt

in omdat het praktisch haalbaar is en het niet meer geld kost dan

begroot.   Ik moet er wel bij zeggen dat het een gevoelskwestie is.

Het is afhankelijk van de persoon die het vraagt. In dit type wijken

is het heel gezellig, maar het kan er ook een stuk minder sociaal aan

toe gaan.”

Renovatie woningen St. Janstraat en St. Lucasstraat

Omvang: 30 woningen

Opdrachtgever: TIWOS

Uitvoering: Alphons Coolen Bouwservice

Start: januari 2009

Oplevering: juli 2009

“Zo ge doet, zo ge ontmoet”
Tonnie knikt: “De bouwvakkers hebben het moeilijk gehad. Hier ben

je welkom en elders niet. Sommige mensen zijn altijd ondankbaar

ook al doe je nog zo je best. Het was een verplichte renovatie en

soms werd er gewerkt tegen de zin in van de bewoners.” Tonnie

hoefde de werklui niet te paaien met koffie of thee, zij boden uit

zichzelf de helpende hand. “Zo ge doet, zo ge ontmoet”, zegt Tonnie

vrolijk. Bij de nieuwe voordeur met luifel nemen we afscheid van

Tonnie en Piet van Hoof.

Allround vakmanschap

Terug naar industrieterrein Kraaiven waar Alphons Coolen

Bouwservice is gevestigd. Naast het kantoor is de werkplaats, een

magazijn en terrein dat het materieel herbergt. De parkeerplaats

waar anders de werkbussen keurig gerangschikt staan, is leeg.

Iedereen is op pad. De Bouwservice lijkt weinig last te hebben

van de crisis. Paul Elissen: “Wij zijn van alle markten thuis en zetten

ons vakmanschap op verschillende projecten in waardoor risico

gespreid wordt.” Alphons Coolen Bouwservice is gespecialiseerd

in het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van renovatie,

restauratie, klein onderhoud en verbouwingswerkzaamheden.

“Voornamelijk kortlopende projecten waarbij woningbouwvereni-

gingen en particulieren de opdrachtgevers zijn. Ook bouwen we luxe

vrijstaande woningen, zowel traditioneel als volgens het prefab

principe van Livingstone. We beschikken over allround vakman-

schap, improvisatievermogen, flexibiliteit en een goede logistiek”,

onderstreept Paul tot besluit.
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Renovatie
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Heerkens van Bavel Gebouwenservice

Gebouwenservice is als het ware een zelfstandig bedrijf
binnen Heerkens van Bavel Bouw. De afdeling gebou-
wenservice bestaat uit een groep enthousiaste allround
vaklieden. Begeleiding en ondersteuning vindt plaats
door projectleiding, uitvoering, calculatie en werkvoor-
bereiding en administratie.

Het werkterrein bestaat voornamelijk uit het in opdracht
uitvoeren van onderhoud aan utiliteitsgebouwen zoals;

• Het oplossen van calamiteiten en/of storingen
• Het verrichten van permanent onderhoud
• De nazorg van opgeleverde gebouwen
• De realisatie van kleinere projecten

De gebouwenservice beschikt over een aantal compleet

ingerichte servicewagens en zijn voorzien van moderne

communicatiemiddelen, zodat bereikbaarheid is gewaar-

borgd en waardoor zij in staat zijn snel te reageren op

gemelde problemen bij onze opdrachtgevers.

In extreme gevallen kan men terugvallen op het bouw-

bedrijf voor wat betreft inzet personeel.

Naast de normale telefonische melding, kunnen relaties

zelfs “on-line” storingen melden. Hiervoor is een speciaal

programma ontworpen en geïntegreerd in het totale auto-

matiseringssysteem. Responstijden worden hierdoor tot een

minimum beperkt. Dit systeem is zodanig ingericht dat

binnenkort zelfs een 24-uurs dienst operationeel zal zijn

voor een optimale dienstverlening.

Gebouwenservice is betrokken geweest bij o.a.

• Herindeling onderwijsgebouwen Fontys

• Groeimonument 

• Renovatie winkelpanden

• Renovatiewerkzaamheden Broeders Kapucijnen 

• Preventief en calamiteiten onderhoud 

Jan Ligthartscholen

• Entree service appartementen Koninkxhoek Tilburg
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Bi jzondere bouwmeesters

Kunst in uitvoering
Groeimonument Textielmuseum
Tweehonderd verticale glasfiber staven in de vorm van een huis met
een uitschuifbare vlonder in het midden. Bloesemdragende klimplanten
kruipen langs de buizen omhoog en geven het monument iedere maand
een ander aanzicht. Een gedenkteken dat mensen herinnert aan het
textielverleden van Tilburg en tegelijkertijd de groei en ontwikkeling
van de stad tot uitdrukking brengt.

realisatie : 2009 
kunstenaar : Next Architects 
locatie : Tilburg, Audax Textielmuseum 
herkomst opdracht : KORT 
eigenaar : Gemeente Tilburg 
uitvoering : Heerkens van Bavel Gebouwenservice 
oppervlakte : 36 m2 en 8,5 m hoog

Bouwkunde is een ambacht. Ambacht is een kunde van mensenhanden. Als deze mensenhanden 
maken wat in gedachten leeft, wordt het kunst. Echte kunst wordt gemaakt door bouwmeesters.

CULTUUR
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Poort van Goirle
De echo van de vorm 
’De echo van de vorm’ bestaat uit twee torens bij de entree van Goirles
nieuwbouwwijk Boschkens. Reinoud van Vught: “Dit is mijn meest con-
ceptueel kunstwerk ooit gemaakt. Bij de Mariakapel achter het Mill Hill
College kreeg ik de inspiratie om het Katholiek erfgoed, als een echo uit
het verleden te laten doorklinken in het heden.” Schoolkinderen van de
Bron en Mill Hill legden kleitabletten met persoonlijke gedachten of
wensen in de torens. Die worden over 25 jaar, mogelijk met die kinderen,
geopend om te kijken of de wensen zijn uitgekomen.

realisatie : 2009 / 2010
naam kunstenaar : Reinoud van Vught 
locatie : entree nieuwbouwwijk Boschkens 
materiaal : baksteen 
eigenaar : Gemeente Goirle 
uitvoering : Heerkens van Bavel Gebouwenservice 

Eigentijds bescheiden
Peerke Donders Paviljoen
Simpel en sober. Overwegend glazen gevels. Het paviljoen straalt de
bescheidenheid uit van Peerke Donders. Het leven en werk van de Zalig
verklaarde priester Petrus Donders wordt op een eigentijdse wijze onder
de aandacht gebracht van het publiek, met name de jongere generaties.

realisatie : 2009 
architect : M30 Architecten 
locatie : Tilburg 
exploitatie : Stadsmuseum Tilburg 
eigenaar : Stichting Peerke Donders Paviljoen
realisatie is mogelijk gemaakt door bijdragen van: 

Provincie Noord-Brabant, 
Gemeente Tilburg en talloze genereuze 
giften van de Tilburgse bevolking en 
van diverse fondsen, kerkelijke instanties, 
congregaties en bedrijven. 

uitvoering : als leerlingbouwplaats, 
tezamen met 100% BOUW 

architect : Kinkorn Tilburg 
i.s.m. Stadsmuseum Tilburg 

oppervlakte : 13,5 x 27,5 meter en 4,5 m hoog
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