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Zomer 2011

Het voorjaar en met name de maanden april en mei was

veelbelovend en er werd een prachtige zomer voorspeld.

Een spreekwoord luidt, “niets is zo veranderlijk als het

weer” en dat hebben wij geweten ook.

De maanden juli en augustus zijn nog nooit zo wisselvallig

en regenachtig geweest.

De meteorologische voorspellingen hebben vele overeen-

komsten met de verwachtingen in de bouwwereld.

Voorspellingen op verbetering van het ondernemersklimaat

worden telkens verschoven naar een later tijdstip.

Overheidsmaatregelen, zoals btw verlaging onderhouds-

werkzaamheden, aftrekbaarheid van hypotheekrente en

verlaging van de overdrachtsbelasting hebben het klimaat

nog niet kunnen veranderen, het blijft onstabiel.

Ondanks alle depressies zijn wij er toch nog in geslaagd een

aantal mooie opdrachten te contracteren, zoals werkplaats

Avionica Woensdrecht, renovatie 154 woningen Tilburg,

CBOI UMC Utrecht, distributiecentrum Forever Direct Roo-

sendaal en UvT Tilburg, renovatie Cobbenhagen gebouw.

Naast deze projecten zijn vele andere werken belicht in

deze uitgave. Na regen komt zonneschijn, laten we het daar

maar op houden.  

Wij wensen u veel leesplezier. 

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord
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Het hoofdkantoor van ZLTO is een markant club-

gebouw waar medewerkers en leden zich thuis

voelen en graag terugkomen. Jan Bertens, directeur

NCB Onroerend Goed B.V. bijgestaan door Gerben

Dros, van Dros Projectmanagement B.V, was ver-

antwoordelijk voor de bouw. Architect Pi de Bruijn,

partner van de Architekten Cie. ging voor dit

ontwerp speciaal terug naar zijn roots.

Trek een denkbeeldige lijn over de steden ‘s Hertogenbosch en

Eindhoven en u zult zien dat het er wemelt van de activiteiten in de

sectoren agribusiness en gezondheid. Er heerst dynamiek in deze

regio. Er is echter één locatie die extra aandacht trekt: het nieuwe

hoofdkantoor van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

(ZLTO) dat op 23 februari 2011 haar deuren wijd open zette. Jan

Bertens formuleerde in grote lijnen de opdracht voor de architect

Zoveel meer dan een kantoor

als volgt: Geen kantoorgebouw in de vorm van een schoenendoos,

maar een markant verenigingsgebouw dat de aandacht trekt door

het unieke ontwerp en niet vanwege de grootte. Een gebouw dat

duurzaam is, want als rentmeester in het agrarisch buitengebied

kunnen we dat aspect niet overslaan. Een gebouw waar leden het

heden en verleden terugzien; ZLTO is trots op haar 115 jarig bestaan,

maar wil voor haar leden haar belangrijke rol ook in de toekomst

blijven spelen.

Architect Pi de Bruijn vertelt dat het een lastige opdracht was om

in een kort tijdsbestek op afstand in de huid te kruipen van dit

scenario. “Hoe we tot dit ontwerp gekomen zijn, is natuurlijk het

geheim van de smid”, glimlacht De Bruijn. Toch licht hij een tipje

van de sluier op: “Ik kom uit een dorp, ben Twentenaar en het

platteland doet me denken aan Brabant. De opdracht bracht me

terug naar mijn eigen roots. Mijn vader was dorpsdokter en ging

altijd de boer op, door de korenvelden naar de boerderijen.

WERKEN

Ambassade voor 

7

de landbouw

Kleur van leem is sensationeel!

Deze landelijkheid gaf me hetzelfde gevoel als wat ik in het bestuur

van ZLTO tegenkwam. Het is voor mij geen vreemde wereld. Ik was

persoonlijk gemotiveerd om deze opdracht binnen te halen en daar-

naast vonden de besprekingen plaats aan het begin van de crisis;

de geloofwaardigheid van de hele bouwsector was in het geding.”

Verenigingsgevoel

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Deze op-

dracht was meer dan functioneel passende huisvesting. Het ging

over een visie op de hele agrarische sector en haar toekomst. Het

was het ongrijpbare aspect waar de Architekten Cie. op moest aan-

sluiten. Samen met zijn associate Oresti Sarafopoulos zat Pi de

Bruijn rond de tafel voor een brainstormsessie. “Samen versnel je je

denken. We wilden een wereld maken waar leden van de ZLTO zich

behaaglijk voelen: open haard, ontmoetingsruimte, gevoel van

thuiskomen. In de landbouw draait het om het maken van voedsel.

Het eten moet van goede kwaliteit zijn en men moet ervan kunnen

genieten. In het restaurant kunnen leden genieten van de goede

kwaliteit. Weten ze meteen waarvoor ze het doen. We creëerden een

platform volgens een clubhuisidee, een honk waar onze leden boe-

ren en tuinders graag terugkeren. Hospitality was het doel. Koren

werd de gouden draad”, vertelt De Bruijn enthousiast. Jan Bertens

knikt opgetogen. “De Architekten Cie. snapte wat we bedoelden en

had de juiste feel. Pi de Bruijn ontwierp het meest aansprekende

gebouw en de keuze was voor ons daarom niet zo moeilijk. De leden

hadden de laatste jaren het gevoel dat zij op grote afstand stonden

van ZLTO. Het mag niet zo zijn dat leden vervreemden van hun ver-

eniging. Het clubgevoel is een heel groot goed.”



Balans

Pi de Bruijn kijkt Jan Bertens aan: “Bij de eerste ontmoeting op ons

kantoor in Amsterdam, wist ik niet wat ik aan je had... weer een

projectontwikkelaar. Ik ben op rijpe leeftijd en heb inmiddels een

fobie voor het maken van op geld gerichte gebouwen. Maar dit bleek

een directie-opdracht, vele malen leuker dan projectontwikkeling.

Jan was mijn directe opdrachtgever en dat is voor mij enorm

belangrijk. Je werkt dan volgens een hele andere filosofie. Het was

een droomopdracht en dat was het echt.”

Ontwerpen is een heel complex iets. In de vakwereld, waar volgens

de architect iedereen elkaar achterna loopt, ontwierp Pi de Bruijn

een eigenzinnig gebouw. “Ik verbind me niet aan een bepaalde stijl.

Voor mij is elke opdracht een aparte opgave. Het ontwerp van de

nieuwe vleugel van het Concertgebouw is heel iets anders dan een

ABRI. De culturele lading is leidend in de vorm die moet ontstaan.”

De metafoor voor ZLTO werd de boerderij zelf, plus het thuiskomen.

De Architekten Cie. ging op zoek naar balans: geen verspilling van

geld, maar ook geen boerenschuur. Het zou een echo worden van

het boerenhuis, een pand van baksteen met een dak. Als uniek

element hebben de gevels gebogen, wuivende lijnen. Dat benadrukt

de dynamiek, de organische groei van het land, wuivende graanvel-

den. Deze, bepaald niet minimalistische, stijl is kenmerkend voor

meerdere gebouwen van Pi de Bruijn. Hij verklaart: “Na het ontwerp

van het Tweede Kamer gebouw ben ik van het minimalistische

afgestapt.  De wereld is niet minimalistisch, de samenleving bestaat

uit kleurrijke mensen. Daar moet een architect een antwoord op

bieden. Dat stelt me soms teleur in de collega’s.”

Een gedragen ontwerp

Jan Bertens werkt al 22 jaar bij ZLTO en heeft verschillende kantoren

gebouwd. Terecht wordt hij ook wel bouwpastoor genoemd. “Ik vind

het een eretitel”, lacht Jan. “En ik mis ze maar al te vaak bij projec-

ten”, reageert De Bruijn vrolijk. “ZLTO heeft bewust voor deze orga-

nisatie gekozen. Ik voelde me overal bij betrokken: van aanbesteding

tot communicatie en de implementatie van de ICT.” Jan had vanaf

het begin af aan het volste vertrouwen in Pi de Bruijn. “Je moet het

lef hebben om je te laten leiden. Wij zijn heel goed meegenomen in

het traject, daarvoor huur je specialisten in. Maar Pi heeft vaak de

gang moeten maken naar het bestuur om keuzes te beargumente-

ren. Wij waren scherp, wilden weten of sommige dingen echt nodig

waren, waardoor we gemotiveerd gekozen hebben. Het is een

gedragen ontwerp. Terugkijkend was het traject behoorlijk intens

en best zwaar, maar tegelijkertijd de moeite waard”, aldus Bertens.

Het gebouw leent zich uitstekend voor het nieuwe werken.
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ZLTO heeft daar doordacht haar eigen invulling aan gegeven.

Het werk bepaalt de werkplek en de grote stamtafel is favoriet. Ook

duurzaamheid heeft in het ontwerp veel aandacht gekregen. Het

pand is gebouwd van duurzaam materiaal dat zoveel mogelijk lokaal

betrokken is. Dat verbindt. Op de zuidgevel liggen zonnepanelen.

Er is bewust nagedacht over de natuurlijke kleurstoffen. Het rode

pigment in de bekleding geeft warmte mee. De binnenwanden zijn

voorzien van leemstuc met een vochtregulerende werking. “Leem is

een mooie subtiele verwijzing naar de grond. Het geeft de emotio-

nele betrokkenheid weer, mensen voelen zich prettig”, geeft Jan aan.

Pi knikt enthousiast: “De kleur van leem is zo onwijs prettig, sensa-

tioneel!” Schoonheid hoeft lang niet altijd in de vorm te zitten. Op

zolder is puur de expressieve houten dakconstructie zichtbaar.

De uitvoering

“De aanbesteding was een afvalrace onder diegenen die met ons in

een design- en build-constructie wilden stappen. Tijdens het traject

was er de mogelijkheid voor aanpassingen en wijzigingen”, legt Jan

Bertens uit. Heerkens van Bavel Bouw stapte in en heeft een goed

product opgeleverd. De bouwput was de grootste uitdaging.

Het ging om een toepassing die zelden voorkomt. Omdat het grond-

water vrij hoog tot het maaiveld stond, moest er een kunstmatige 

kleilaag aangelegd worden. “Dat was een lastig traject. Er is tijd

ingeleverd en de constructeurs hebben er veel energie in moeten

steken om het voor elkaar te krijgen. Daar is de uitloop ontstaan

van 38 dagen. Maar de rest is redelijk goed verlopen en het product

dat opgeleverd is, is goed en mooi. Tijdens een project ontstaan altijd

spanningen”, relativeert Bertens. Gaandeweg het project is het idee

ontstaan om een verbinding te maken met de naastgelegen HAS. 

Leden mogen niet vervreemden

Pi: “We hebben een “food & health campus gedachte” gecreëerd:

een buitenschil waar iedereen zijn eigen identiteit heeft, maar waar

het binnen een mengelmoes is.” Jan vertelt dat studenten van de

HAS volop gebruik maken van de ZLTO ruimtes. “Dat is voor ons be-

langrijk, zij zijn tenslotte onze toekomstige bestuurders. 

Twee HAS studenten hebben zelfs de daktuin op de garage ontwor-

pen. Ik ben trots op het gebouw. Het is open, transparant en nodigt

uit. De leden voelen zich thuis, gebruiken de vergaderzalen en de

keuken. Onze achterban is trots en dat is een hele overwinning.

De opmerking “Het zal wel duur geweest zijn” heb ik slechts van

enkele leden gehoord en dat is heel positief, want agrarische

ondernemers zijn erg kritisch ten aanzien van hun investeringen.
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Projectgegevens

Opdrachtgever : NCB Onroerend Goed B.V. ‘s-Hertogenbosch

Programma : 4.500 m² kantoren en 210 parkeerplaatsen

Architect : Pi de Bruijn - De Architekten Cie. Amsterdam

Start : 2008

Oplevering : 2010

Het gebouw is een kroon op mijn werk. Dit hoofdkantoor geeft een

eigentijds gezicht aan de ZLTO, dat refereert aan wuivende graan-

velden en boerenschuren. Het is tegelijk een state of the art repre-

sentatief kantoorpand; een ambassade voor de landbouw” besluit

Jan Bertens, die bij het ter perse gaan van dit magazine inmiddels

van zijn pensioen geniet.
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1 Kantoor Mutsaerts
Tilburg

2 Bedrijfspand Rüttchen
Tilburg

3 RWZI Moerenburg
Tilburg

4 Bedrijfspand De Sting
Tilburg

5 Nieuwbouw 
Werkcentrum Avionica
Woensdrecht

2 3 4

1

5

Diverse projecten Werken
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Zijn wil bleek wet. Hans Boer, unithoofd Facilitaire

Diensten van Politie Midden en West Brabant vocht

met open vizier en creëerde een kantoor voor Politie

Midden- en West Brabant dat klaar is voor de toe-

komst. Flexwerken in een lichte en transparante

ruimte is inmiddels een gewoon goed. Heerkens van

Bavel Bouw werd onderworpen aan een zeer strakke

planning voor de renovatie en gedeeltelijke nieuw-

bouw van dit verzamelkantoor in Breda.

Ik nader Mijkenbroek in Breda en tuur naar een politiewiebertje.

Nergens te bekennen. Kleine bewegwijzeringsbordjes geven de route

aan naar het verzamelkantoor van Politie Midden en West Brabant.

Als ik het goed heb, was dit pand ooit in eigendom van de Neder-

landse zakenman en multimiljonair Prince de Lignac, Abraham van

Leeuwen. Inderdaad, in 1996 heeft de politie het pand van hem ge-

kocht. De Divisie Operationele Ondersteuning en Divisie Recherche

van Politie Midden en West Brabant trokken in het gebouw. Het

werd direct traditioneel ingericht volgens een hokjesstructuur. Het

enige voordeel daarvan was dat iedereen een eigen werkplek had.

Van flexplekken had men toen nog nooit gehoord. Na enkele jaren

ontstonden klachten over het klimaat in het gebouw. Men vond het

gebouw met 400 mensen te vol en te druk. Onvrede over het wel-

bevinden stapelden zich op met als resultaat dat tien jaar later 100

medewerkers van District Breda hun heil zochten in een huurpand

aan de overkant van de straat. 

Verbeelding

In november 2007 stapte Hans Boer het hoofdgebouw binnen.

Een lange man met kortgeknipt grijs haar. Een open, vriendelijk

gezicht met enkele sporen van norsheid. Het kan dus verkeren.

Hij is zelfverzekerd, heeft natuurlijk overwicht, maar is geen

politieagent. Of toch wel? Als ik hem aankijk, heeft hij in mijn

verbeelding wel een gezicht voor een snor. Maar dat terzijde. Zijn

wil werd wet. Hoezo 400 mensen te veel? Volgens de norm kunnen

hier 600 mensen gehuisvest worden. Objectum bouwadvies &

procesmanagement uit Capelle aan de IJssel bedacht het flexibele

huisvestingsconcept: Niemand in het verzamelkantoor krijgt meer

een vaste werkplek, op vier mensen na, namelijk de Divisie en District

chefs. Zelfs leidinggevenden hebben geen eigen kamer. Een aantal

mensen dat met twee computers moet werken, krijgt uit praktisch

oogpunt een vaste werkplek. Een praktijkvoorbeeld; 10 medewerkers

van de afdeling Verkeersnoodhulp zullen straks 1 werkplek krijgen

en Rechercheurs kunnen met 66 mensen over 33 werkplekken

beschikken. Op deze manier kunnen veel vierkante meters bespaard

worden. Toen het idee gelanceerd werd, ontstond in de conser-

Op tijd gereed en binnen het budget.

Met kennis van blauw
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vatieve overheidsorganisatie enorm veel weerstand. Om in politie-

termen te blijven, schets ik het proces zwart-wit: Emotie kreeg de

overhand, gevolgd door verzet. Overleg liep vast en de verantwoor-

delijke Korpsleiding legde uiteindelijk met sturing het flexibele

werken op. 

Cultuurshock

Hans Boer lacht. “In de beleving van de medewerkers was het

klimaat probleem nummer één. Dus werd mijn uitgangspunt voor

de renovatie en de gedeeltelijke nieuwbouw: lichte kleuren en trans-

parantie. Ook I’M architecten uit Deventer en interieurbouwer

Herman Thijs uit Tilburg hebben een niet onbelangrijke rol gespeeld.

De vergaderkubus waar we nu zitten was voorheen een binnentuin,

mooi maar inefficiënt. Heerkens van Bavel Bouw heeft deze ‘lucht-

plaats’ dicht gebouwd en ik denk dat die invulling voor de aannemer

de grootste uitdaging van het totale project is geweest.” Hans Boer

bedacht een origineel idee om oud en nieuw te verbinden. Een vol-

wassen boom tekent de vergaderkubus. Plakfolie met de afbeelding

van een volwassen boom is op de transparante wanden (glasplaten)

van de vergaderkubus aangebracht. Een rondleiding door het ge-

bouw geeft een goede indruk hoe het flexwerken binnen het verza-

melkantoor van Politie West en Midden Brabant is geïmplementeerd.

Alle afdelingen zijn open en overzichtelijk, de kasten zijn laag en er

is een centrale pantry. De afdeling Noodhulp is in werkelijkheid te-

ruggegaan van 970 m2 naar 280 m2, er werken bijna 100 mensen

op 15 werkplekken. “Het is grappig om te horen dat zij de eerste

paar weken echt hebben moeten wennen, sommigen zochten steeds

hetzelfde bureau uit in de naar hun mening steriele omgeving.

Nu geeft de overgrote meerderheid toe dat het een plezier is om

volgens het nieuwe concept op de ruime afdeling te werken.

Een bijkomende cultuurshock was natuurlijk de clean desk policy.

Na een half jaar ben ik niet ontevreden”, aldus Boer met een

knipoog, terwijl hij de beveiligde deur naar de volgende afdeling

opent. Op ieder verdieping is gekozen voor een witte basis in com-

binatie met één heldere kleur die in alle details is doorgevoerd,

bijvoorbeeld blauw, terra of rood. De ruimtes zijn modern ingericht,

niet kil maar fris en afgewerkt met huiselijke accenten. Om in de

kantine filevorming te voorkomen worden de agenten langs een

lijnbuffet geleid en kunnen zij shoppen bij freeflow eilanden,

alvorens plaats te nemen op een van de 197 zitplaatsen onder een

lampenkap.

Mijkenbroek
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Overal in het pand is een state of the art koelplafond toegepast.

Koude lucht daalt neer en koelt de ruimte. TL-verlichting is vervan-

gen door daglichtlampen, waardoor je het gevoel hebt dat je buiten

bent. Het geeft energie. Alle wanden zijn van glas en daar waar

privacy gewaarborgd moet worden, is het glas afgeschermd met

folie waardoor toch de transparantie gewaarborgd blijft. Er zijn geen

dichte wanden. Sommige cockpits zijn voorzien van motiverende

spreuken op de muur, zoals: ‘Daadkracht, niet praten maar doen,

jij bewijst het.’

Kennis van blauw

Deze spreuk is Hans Boer op het lijf geschreven. De renovatie en de

nieuwbouw zijn strak door hem geleid. Hans zit 25 jaar in het faci-

litaire vak waarvan 13 jaar als zelfstandig interim manager en ad-

viseur projectmanagement. Hij acteerde in de rol van opdrachtgever

en stuurde op tijd en geld. “Na al die jaren wilde ik iets anders gaan

doen en ben rustig om me heen gaan kijken. Als jonge jongen ben

ik politieagent geweest.” Ongeloofwaardig kijk ik hem aan. “Tja, ik

ben als grapje bij de politie terecht gekomen, dat weten ze hier, hoor!

Het uniform en de zware criminaliteit trokken me aan. Het was goed

voor mijn vorming, ik ben mijn wilde haren kwijtgeraakt. Nu, na al

die jaren ben ik weer terug, met kennis van blauw en ik begrijp mijn

collega.” Hans kwam met een duidelijke boodschap binnen bij Politie

West en Midden Brabant. “Ik ben op tijd klaar en binnen het budget.

Als ik het niet haal, stel ik mijn functie ter beschikking.” Tweeënhalve

dag per week hield hij zich bezig met dit project, daarnaast gaf hij

leiding aan de afdeling met 45 man. Het waren drukke maanden.

“Mijn budget was 12,5 miljoen inclusief interieur. Ik had 12.000 euro

over en was op tijd klaar! Mijn planning was zeer strak, dat moet ik

toegeven. Wim Mathijsen, hoofd voorbereiding/projectleider van

Heerkens van Bavel Bouw en ik hebben af en toe goede gesprekken

gehad. Het is een aimabel man, maar niet makkelijk. En ik ben een

Rotterdammer van origine, we hebben gevochten met open vizier.

Wim had het nog nooit meegemaakt dat in het voorlopig ontwerp

geen raming gemaakt werd, maar direct een begroting. Tot in de

late uurtjes werd deze tot op de euro opgesteld. Ik wist binnen welk

budget ik wilde blijven en na vele gesprekken met E en W instal-

lateur had ik ‘s avonds weer 400.000 euro verdiend. Het voorlopig

ontwerp, het definitief ontwerp, de gedetailleerde bestekfase waren

zó doorgenomen. Met een grote post onvoorzien, klopte het plaatje.

De samenwerking met alle partijen was heel prettig. Maar aanne-

mers blijven aannemers. Een foutje werd met ruilhandel opgelost.” 

Hans is trots, hij keek door de puinhoop heen en visualiseerde het

eindresultaat. “Ik heb veel plezier beleefd. Het mooiste is dat er uit-

eindelijk uitkomt wat ik had bedacht. Nu het klaar is, is de druk eraf.

Ik dacht het rustig te krijgen, maar er is enig achterstallig onderhoud

ontstaan op de afdeling, dat ik moet inhalen. Wellicht dat er in

Bergen op Zoom een nieuw politiebureau moet komen, maar dat is

nog niet duidelijk. Mocht het zo zijn, dan heb ik wel de intentie meer

afstand te nemen van het project, maar of me dat gaat lukken...”

Projectgegevens

Opdrachtgever : Politie Midden en West Brabant

Architect : I’m architecten Deventer

Omvang : 9.260 m²

Startdatum : februari 2010

Oplevering : december 2010
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HVBM Develop to inspire
TTA Truckland
Nieuw garagebedrijf voor DAF trucks en

Fiat bestelwagens, bestaande uit werk-

plaatsen, magazijn en showroom gelegen

aan de Nieuwe Atelierstraat, industrieter-

rein Loven Noord, gemeente Tilburg, groot

ca. 3.200 m2. Het gebouw is ontworpen

door FD Architecten uit de Moer. 

Op 18 november 2011 zal de Burgemees-

ter van Tilburg, de heer Peter Noordanus

samen met Wim van Doorne, directeur van

de Pallieter Group het nieuwe garagebedrijf

officieel openen.

Website
Onlangs is de website van HVBM Vastgoed 

compleet vernieuwd en voldoet thans meer

aan de behoeften van deze tijd. 

Het beeldmateriaal is eigentijds en actueel.

Tevens laat HVBM zien waar zij voor staat

en welke personen er werkzaam zijn. 

De site is te vinden onder www.hvbm.nl.

Ook is HVBM te volgen op

www.twitter.com/hvbmvastgoed



Forever Direct
Middels een tender heeft HVBM Vastgoed de

opdracht verworven voor de ontwikkeling en

realisatie van een nieuw distributiecentrum voor

Forever Direct op het bedrijvenpark Borchwerf

II, gemeente Roosendaal/ Halderbergen. 

Het betreft ruim 17.000 m2 warehouse en 1.000

m2 kantoor. Het gebouw is geheel op maat ont-

wikkelt en de verwachting is dat het in het 4de

kwartaal van 2012 wordt opgeleverd. 

Het bedrijf Forever Direct E.U. is verantwoorde-

lijk voor de distributie naar 95 landen van de

producten van het Amerikaanse Forever Living Products, producent van dranken, gezondheids- en schoonheidsproducten met aloë vera als hoofdbestanddeel.

Forever Living Products beschikt over eigen plantages in de Dominicaanse Republiek, Mexico en Texas en over eigen fabrieken in Dallas en Phoenix. 

De distributie vindt plaats via 9,5 miljoen lokale distributeurs, die hoofdzakelijk vanuit huis opereren.
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Sacha
Sacha Shoes heeft voor de vestiging van haar nieuwe distri-

butiecentrum gekozen voor bedrijventerrein Katsbogten, Tilburg.

Sacha is al meer dan 100 jaar een trendsettende, uitgesproken

en authentieke schoenen en accessoire retailer. Met 72 vestigingen

is Sacha actief in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Het nieuwe distributiecentrum van Sacha, dat medio 2012 op-

geleverd wordt, bestaat uit 5.000 m2 magazijn en 150 m2 kantoor.

Het betreft een modern magazijn conform de wensen van logistieke

dienstverleners en wordt geheel op maat voor Sacha ontwikkeld.

In het gebouw wordt een conveyor geplaatst, een automatisch

sorteersysteem

Adriaan Molenschot: “Als eigenaar van EnTrada zijn we blij dat

de tegenoverliggende kavel nu een perfecte invulling krijgt

met als eerste gebruiker de van oorsprong Tilburgse familie-

onderneming Sacha Shoes”!
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Biomet
Uitbreiding van de kantoren voor Biomet (1.200 m2) in een be-

staand warehouse, gelegen op het bedrijventerrein Hazeldonk te

Breda. Dankzij de coöperatieve houding en volledige medewerking

van de gemeente Breda (verstrekking bouwvergunning) kon er

snel worden gestart met de realisatie van de werkzaamheden.

Tegelijk met de inbouwactiviteiten en inrichting van het warehouse

hebben de uitbreidingswerkzaamheden plaatsgevonden, zodat

gelijktijdige ingebruikname mogelijk was. 

Biomet is toonaangevend in de orthopedische markt, zij passen de

meest geavanceerde technieken en producttechnologie toe voor de

ontwikkeling van uiterst duurzame patiëntenoplossingen op het

gebied van orthopedie. 

Biomet is wereldwijd actief in meer dan 90 landen. Dit complex is

voor Biomet het Europese distributiecentrum.



Samen bouwen,
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Peter Kamermans, directeur Heerkens van Bavel Bouw BV

heeft een lange termijn visie, maar moet als ondernemer in

de huidige roerige tijd snel schakelen. Hij is ervan overtuigd

dat integraal samenwerken en duurzame innovatie de toe-

komst is. 

“Het zijn niet de sterkste, de slimste of de snelste, maar

degene die zich het beste kunnen aanpassen aan veran-

derende omstandigheden die overleven” Charles Darwin.

Inspiratie

Soms word je geïnspireerd door bepaalde mensen. Peter Kamermans noemt

vooraanstaand architect Pi de Bruijn als voorbeeld. “Deze architect hield een

inspirerend verhaal bij de opening van het nieuwe ZLTO hoofdkantoor.

Het ging over opdrachtgeverschap; hoe hij als architect daar tegenaan kijkt

en hoe positief hij dat heeft ervaren bij ZLTO. Dat wij, hetgeen we ontwerpen

en bouwen, zo professioneel mogelijk willen doen. In dat kader is opdracht-

geverschap heel belangrijk, want opdrachtgeverschap is méér dan aan-

besteden op prijs. Opdrachtgevers moeten een huisvestingsvraagstuk

invullen en zij leggen de basis voor het succes van hun bouwplannen”,

legt Peter Kamermans uit. “De professionele opdrachtgever stelt niet alleen

geld en middelen ter beschikking, maar creëert vooral de randvoorwaarden

of omgeving waarbinnen specialisten zoals architect, constructeur en wij

optimaal kunnen acteren en samenwerken”. “Neem ZLTO als voorbeeld:

doordat zij deze omgeving hebben gecreëerd is er een geweldig gebouw

neergezet. Een gebouw voor de lange termijn: architectonisch, esthetisch,

functioneel met een fantastische prijs-kwaliteit verhouding en er zijn

revolutionaire ideeën gerealiseerd qua klimaat en duurzaamheid. Uiteindelijk

is het dus de klant die het succes van het gebouw bepaalt. De opdrachtgever

verdient hier alle complimenten.”

Samenwerking

“Het vakmanschap moeten we koesteren en het bouwen op traditionele wijze

zal altijd blijven bestaan, maar we zullen vooral op een andere manier

moeten werken én samenwerken”, aldus Kamermans. Integraal samenwer-

ken, samen ontwikkelen en innoveren, dat is de visie van Heerkens van Bavel

Bouw. “Het begrip ‘samenwerken’ stamt uit ons verleden. Vele partijen

hebben altijd om uiteenlopende redenen graag met Heerkens van Bavel

samengewerkt en doen dat nog steeds.” volgens Kamermans. “Om onze

opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn we continu op

zoek naar meer en structurele samenwerking, risicospreiding en het delen

samen innoveren
Ondernemen met visie
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van kennis en ervaringen. Voor iedereen win-win situaties creëren

en zodoende ons marktaandeel vergroten. Belangrijk is dat wij,

net zoals bij de nieuwbouw van ZLTO, deze ruimte krijgen van de

opdrachtgever.”

Sportsphere is een voorbeeld hoe Heerkens van Bavel het integraal

samenwerken met marktpartijen in praktijk brengt. Heerkens van

Bavel en Bouwbedrijf Remmers hebben namelijk hun jarenlange

specialistische kennis en kunde op het gebied van ontwerpen, bou-

wen en beheren van sportaccommodaties gebundeld. Sportsphere

was betrokken bij de realisatie van T-Kwadraat Tilburg, Ireen Wüst

IJsbaan Tilburg, Hoofdgebouw Koning Willem II Stadion Tilburg

en Sportboulevard Dordrecht. Binnenkort gaat Sportsphere van

start met de realisatie van het nieuwe zwembad “Erica Terpstra” in

Nijmegen.

“Ook in de zorg, het onderwijs en

de industrie werken wij op derge-

lijke wijze samen met marktpar-

tijen”. Daar zet Heerkens van

Bavel het succesvolle concept

van Sportsphere op soortgelijke

wijze in. Voor de gefaseerde re-

novatie en uitbreiding van het

Beatrix ziekenhuis Gorinchem

werken Heerkens van Bavel, HVL

en Kropman Installatietechniek

samen onder de gemeenschappelijke naam: Consortium Beatrix

BeterZo VOF. Peter legt uit: “Dit consortium is ontstaan op basis van

samenwerking in eerdere projecten. We kennen elkaar, weten wat

we aan elkaar hebben en zijn bereid onze kennis en kunde te delen.

De presentatie als consortium, onze visie op de samenwerking en

ons idee over de inrichting van het bouwproces waren voor de

opdrachtgever, Stichting Rivas Zorggroep te Gorinchem, dé redenen

om ons te selecteren. Het consortium Beatrix BeterZo is op het

gebied van zorg een sparringpartner en helpt de vraagstelling van

de opdrachtgever te beantwoorden.”

Voor de komende grootscheepse renovatie van het Cobbenhagen

gebouw op het universiteitscomplex van Tilburg heeft Heerkens van

Bavel de handen ineen geslagen met Cofely en Tes. “Het is een

engineering & construct opdracht waarbij we wederom samen-

werking hebben gezocht met voor ons bekende partijen. Hoe vaker

we samenwerken hoe succesvoller we worden.” aldus Kamermans.

Peter lacht: “We moeten nog wel een aansprekende en pakkende

naam voor dit consortium bedenken.” 

Innovatie

Het klinkt allemaal logisch, maar toch is samenwerken niet als van-

zelfsprekend in de bouwwereld. Het probleem ligt aan de basis vol-

gens Kamermans: “Traditioneel wordt in de Nederlandse bouw het

ontwerp en de uitvoering gescheiden. Dat begint al in de opleiding

en wordt doorgegeven naar de praktijk. Dit klopt gewoon niet,

daardoor zijn er zoveel faalkosten. Onze visie is: integraal bouwen

bevorderen.” Het Bouw Informatie Model (Building Information

Model) ofwel BIM is een digitale 3D innovatie die bij uitstek geschikt

is om grote voordelen te bereiken. Heerkens van Bavel heeft voor

haar eigen ontwikkelingsprojecten inmiddels BIM standaard geïn-

tegreerd in haar manier van werken en wil dit op termijn standaard

invoeren voor alle projecten. De toegenomen complexiteit van

gebouwen en installaties vereist een bijna feilloze afstemming

van informatie bij het ontwerp en de uitvoering. Kamermans:

“Dat bereiken we niet meer met onze oude wijze van doorgeven

van tekeningen aan de volgende in de keten en het telkens weer

opnieuw maken van de tekening. BIM zal één van de pijlers worden

in de toekomstige communicatie met bouwpartners.

Goede samenwerking en com-

municatie biedt meer mogelijk-

heden voor innovaties. Als bedrijf

staan wij hier vanzelfsprekend

voor open. Als voorbeeld noem

ik hierbij BIM. Door samen te

werken komen andere, betere en

modernere middelen ter beschik-

king. Ook ‘lean’ is een innovatieve

ontwikkeling in ons bedrijf, waar-

mee bedrijfs- en bouwprocessen

geoptimaliseerd worden. Het is een andere manier van samenwer-

ken en het biedt de markt transparantie.

“Met alles wat we doen en hoe we het doen, hebben wij uiteindelijk

maar één doel en dat is huisvestingbehoeften invullen. Daarbij

creëren wij meerwaarde voor de eindgebruiker, dat wil zeggen

duurzame en klimaatneutrale gebouwen met lage exploitatiekosten.

Wij streven ernaar om hierbij de juiste balans te vinden tussen

People, Planet en Profit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

is een van de speerpunten in het ondernemingsplan.” aldus Peter

Kamermans. Met resultaat, want op 14 oktober 2011 heeft Heerkens

van Bavel Bouw als één van de eerste bouwkundige aannemers

in Nederland het certificaat ‘MVO-Prestatieladder, niveau 3’ in

ontvangst genomen. “Met het behalen van dit certificaat geven

wij aan onze verantwoordelijkheid hierin te willen nemen en vooral

ook aandacht te hebben voor de mensen en betrokkenheid bij

de omgeving. 

Er over praten is één, er concreet iets mee doen zoals wij, is heel

iets anders. De focus op continuïteit en innovatie, met winst voor

bedrijf, mens, maatschappij en milieu is daarbij ons motto.”, besluit

Peter Kamermans trots.

21

ONTSPANNEN

Verrassende doorkijkjes
Drieburcht verbindt mensen en culturen

In februari 2011 is gestart met de bouw van Sportcomplex Drieburcht in Tilburg. In het 2e kwartaal van

2012 staat er een prachtig multifunctioneel sportcentrum met drie zwembaden, een glijbaan, fitnessruimte,

wellnessvoorzieningen, een sporthal, kantine en kinderopvang. In opdracht van de Gemeente Tilburg

heeft architectenbureau Venhoeven CS een bijzonder ontwerp gemaakt. Aan Heerkens van Bavel Bouw

en Van Wijnen Waalwijk de opdracht om deze droom werkelijkheid te maken.
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Architectonisch grapje alleen met rugslag zichtbaar
De Drieburcht is een sleutelproject voor de toekomstige wijkont-

wikkeling van Tilburg-Noord. Architect Manfred Wansink van

Venhoeven CS uit Amsterdam vertelt: “De Drieburcht is ontworpen

als een stad in een gebouw, een samenleving in miniatuur. Terwijl

de samenleving buiten het gebouw vaak verdeeld is in verschillende

doelgroepen die langs elkaar of met de rug naar elkaar toe leven,

wordt er bij dit gebouw naar gestreefd om mensen op een onge-

dwongen manier met elkaar in contact te brengen. Het gebouw zit

vol uitzichten en doorkijkjes, die zicht bieden op de verschillende

bezoekers, activiteiten en culturen binnen het gebouw. Men kan

blijven dwalen en zich verbazen.” Manfred maakt de vergelijking

met een Romeins badhuis. Een gelegenheid waar men zich niet al-

leen kon reinigen, maar waar iedereen zichzelf kon zijn en gelijk was.

Vormgeving

Het gebouw heeft een poortfunctie naar het centrale plein van de

wijk. De bewegingen in het gebouw zijn georganiseerd aan de voor-

zijde, grenzend aan het plein. Leefbaarheid op de begane grond

loopt door in het gebouw en stijgt vervolgens achter de vele glas-

wanden. De vormgeving heeft een unieke uitstraling. “De buitenzijde

van de gevel behandelen wij als een huid, gevouwen om het gebouw

zelf. Het is geen rechte doos, maar heeft vloeiende lijnen. De ramen

hebben een eigen ritme in de gevel. Door soms de ramen hoger te

plaatsen of juist niet op ooghoogte, creëren we optisch een gebouw

waaraan je niet direct kunt zien hoeveel verdiepingen het heeft.”

De buitenkant zou in eerste instantie van beton zijn, maar in

verband met de economische haalbaarheid wordt de gevel nu

afgewerkt met een laag strakke stuc. In overleg is besloten een

aantal kunstenaars te benaderen en een prijsvraag uit te schrijven

om iets te doen met deze maagdelijk witte gevel. 

Manfred vertelt: “Er ligt inmiddels een ontwerp van een kunstenaar

die de vormgeving van het gebouw benadrukt. Er wordt als het ware

een net om het gebouw heen getrokken. Vanuit het budget is zoiets

haalbaar. Kunst in de openbare ruimte doet veel en kost in verhou-

ding niets om het gebouw nog interessanter te maken.”

Complexiteit

De bouw van het sportcomplex is zeer gecompliceerd. In het Oude

Drieburcht lag alles naast elkaar, maar in het ontwerp van de her-

ontwikkeling was daarvoor minder ruimte ingetekend. De architect

legt uit: “In verband met de grote volumes, zat er voor ons niets an-

ders op dan te stapelen. Het nieuwe sportcomplex is in oppervlakte

anderhalf keer zo groot, met zelfs een extra zwembad, maar het
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gebruikte grondoppervlak is gehalveerd. De sporthal, een enorme

grote ruimte, hangt boven het zwembad. Trilling en resonantie

tijdens het gebruik van de sporthal kan mogelijk scheurtjes ver-

oorzaken. Er is extra beton gegoten en een zwevende dekvloer

toegepast om dit uit te sluiten. We moeten rekening houden met

het feit dat er condensatie optreedt als gevolg van het grote verschil

in temperatuur in de natte ruimtes (30°C) en droge ruimtes (16°C).

Het zwembad is daarom dampdicht afgewerkt met folies.” 

Manfred Wansink is het meest trots op de signatuur van Venhoeven

CS: als bezoeker word je steeds opnieuw verrast in het gebouw met

leuke plekjes en doorkijkjes. Fascinerend is het zicht op elkaar; zien

en gezien worden. Door de interne zichtlijnen zijn kleinere en

intieme plekken verbonden met het grotere geheel. Als ik hem vraag

of er een verborgen ‘architectonisch grapje’ verwerkt is, verschijnt

een glimlach rond zijn mond. “Ja, er zit een ‘spiekgaatje’ boven het

zwembad. Het is twee bij twee en begint op drie meter hoogte en

loopt omhoog naar zestien meter. Je ziet het alleen wanneer je

rugslag doet in het doelgroepenbad. Het zijn juist dit soort elemen-

ten die een gebouw leuk en spannend maken.”

Uitdaging

In het zenuwcentrum van de bouw buigt de hoofduitvoerder van

Heerkens van Bavel Bouw, Johan Kamp zich over de planning.

“Doordat alle functies gestapeld zijn en niet naast elkaar liggen,

moet het ene uitvoerende werk precies aansluiten op het andere.

Je kunt pas verder als een bepaalde fase klaar is. Daarnaast is er hier

niet veel ruimte rondom het project, waardoor ik ervoor moet

zorgen dat de toeleveranciers niet tegelijk aan de poort staan.

De planning is een enorme uitdaging.” Ook de constructie is lastig,

geeft Wansink toe. “Als architect zoek je de grenzen op. Dit project

is niet eenvoudig om te bouwen en vergt veel overleg, geen enkele

buitenwand is recht, kolommen in de vorm van wiebertjes en een

groot deel van de constructie is afgehangen. Ik heb er vertrouwen

in dat, met Heerkens van Bavel en Van Wijnen als bouwers, dit

project succesvol afgerond wordt.”

Projectgegevens

Opdrachtgever : Gemeente Tilburg

Architect : Venhoeven CS Amsterdam

Omvang : 12.250 m²

Vloeroppervlakte 3 zwembaden : 3.497 m²

Uitvoering : Heerkens van Bavel /

Van Wijnen VOF

Start bouwwerkzaamheden : Februari 2011

Oplevering : 2e Kwartaal 2012
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1 Sportcomplex T-Kwadraat
Tilburg

2 Sportboulevard 
Dordrecht

3 Erica Terpstra Zwembad 
Nijmegen

1

1

2

2

2 3

1

Heerkens van Bavel Bouw en Bouwbedrijf Remmers hebben hun

specialistische kennis en kunde op het gebied van sportgebouwen

gebundeld. Sportsphere is úw bouwpartner voor het ontwikkelen,

bouwen en onderhouden van sportgebouwen en sportterreinen.

Of het nu gaat om schaatsen, tennissen, zwemmen, klimmen, bad-

minton, hockey, voetballen of golf, elke sportaccommodatie is voor

Sportsphere een uitdaging.

Om de sportmarkt goed te kunnen verkennen en Sportsphere

beter op de kaart te zetten en in deze te vertegenwoordigen,

is Joep van der Meijs aangetrokken, als business developer.

GEBOUW
MAAKT MISSIE MOGELIJK

Kijk, ruik en voel! 
Een gevoel van welbevinden.

In het hart van de vinex-wijk Reeshof in Tilburg ligt basis-

school Jan Ligthart Huibeven. Guus Reek, 22 jaar directeur

van deze school en Eduard Verschuuren oud-bestuurslid

van de stichting Jan Ligthartgroep Tilburg, vertellen hoe

Jan Ligthart een eigen gezicht kreeg in Huibeven.

LEREN
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Guus Reek begint bij het begin. “Op 1 augustus 1989 startte basis-

school Jan Ligthart Huibeven met vijftig leerlingen. Samen met twee

andere basisscholen betrokken we de locatie aan de Giekerkstraat,

maar de school groeide al snel uit haar jasje. In 1993 wilden we ons

eigen gezicht laten zien en ik besloot proactief mijn kansen te

benutten en het project naar me toe trekken. Bouwen voor onder-

wijs, bouwen voor kinderen, dat mocht geen blokkendoos worden!

Zelfstandig leren is onze visie op het onderwijs. De nieuwbouw aan

de Glimmenstraat zou het mogelijk maken onze missie nog beter

uit te voeren.” 

Guus Reek is in zijn loopbaan als schooldirecteur vier keer gecon-

fronteerd met bouwen en kreeg daarmee het predikaat bouwpas-

toor. Guus lacht. “Ik heb de taak min of meer zelf naar mij

toegetrokken. Ik ben iemand die ondernemend denkt en ik zag de

bouw van een kwalitatieve school binnen de scherp omlijnde

budgetten, als een persoonlijke uitdaging. Een goed geoutilleerd

gebouw is ten slotte de basis van waaruit je onderwijs gestalte kunt

geven. Kijk, ruik en voel! De uitstraling van deze school geeft je

het gevoel van welbevinden.” 

Totaalpakket

Basisschool Jan Ligthart Huibeven is zo ingericht dat de klaslokalen

altijd uitloopmogelijkheden hebben op, en visueel contact hebben

met, een centrale verwerkingsruimte. Meerdere verwerkingsruimtes

bieden kleinschaligheid binnen de grootschaligheid. “Er zijn ruimtes

gecreëerd waar kinderen kunnen leren te leren, zoals de computer-

eilanden. Daarnaast hebben we geprobeerd zoveel mogelijk multi-

functionaliteit in het gebouw te brengen. Speellokalen kunnen

bijvoorbeeld omgetoverd worden tot een theater”, legt Reek uit.

De laatste jaren kreeg het onderwijs te maken met financiële

bezuinigingen en de terugloop van het aantal leerlingen, met

als gevolg leegstand van lokalen. “Samen met de professionele

kinderopvangorganisatie Kinderstad zijn we twee jaar geleden de

enorme uitdaging aangegaan om invulling te geven aan een totaal-

pakket voor kinderen bestaande uit onderwijs, opvang en allerlei

naschoolse activiteiten.” Guus Reek is apetrots op ‘zijn’ gebouw.

Wanneer de school in bedrijf is, leidt hij met veel plezier bezoekers

rond. “Ik krijg veel complimenten over het concept en de praktische

indeling van het gebouw.”

Huisbouwer

In twintig jaar is Jan Ligthart Huibeven uitgegroeid tot een grote

moderne basisschool met op het hoogtepunt in 2000 circa 750

leerlingen. Er zijn veel nieuwbouwplannen gerealiseerd, waaronder

in 2009 het vierde en laatste traject samen met Kinderstad.

“In alle fases was Heerkens van Bavel Bouw de aannemer. Het is de

huisbouwer!” vertelt Eduard Verschuuren enthousiast. Indertijd werd

hij vanuit zijn oude vakgebied glas- en verfgroothandel, gevraagd

als portefeuillehouder bouw & onderhoud van de Jan Ligthart-

school. “Vier keer hebben we gebouwd met dezelfde bouwer. Vanaf

het eerste moment wil Heerkens van Bavel meepraten en meeden-

ken. Ideeën zijn gegroeid. Deze bouwer kent de kwaliteitseisen en

werknemers tonen inzet, betrokkenheid, flexibiliteit en aanpassings-

vermogen. Heerkens van Bavel levert kwaliteit; maakt zijn naam

waar.” Eduard kent de gebroeders Heerkens niet alleen van de Jan

Ligthartscholen Huibeven en Rendierhof, maar heeft ook twee maal

zakelijk met de aannemer gebouwd en zijn eigen bedrijfspand laten

zetten. “Opbouwen van een relatie is heel erg belangrijk vóór, tijdens

en na het bouwen. Wanneer je een goede relatie hebt, sla je steeds

een paar stappen over, zonder het commerciële aspect uit het oog

te verliezen. Onderhandelen en confronteren, het spel is open en

transparant. Je maakt een deal voor één prijs, waarna je niet meer

voor iedere spijker hoeft te knokken”, legt Verschuuren uit. 

Tijdens het schooljaar 2011/2012 zal Eduard Verschuuren de kleine

uitbreiding aan basisschool Jan Ligthart Rendierhof begeleiden.

Ook Guus is toe aan een nieuwe uitdaging. Zijn takenpakket is per

1 augustus 2011 gewijzigd. Hij wordt ondersteunend directeur bin-

nen de groep van Jan Ligthartscholen, met in totaal circa 1800 leer-

lingen en 160 personeelsleden. “Mijn 36 jaar ervaring, waarvan 29

jaar als directeur van een school zal ik doorgeven aan de nieuwe

generatie”, besluit Guus Reek gedreven.

Jan Ligthart:
“De hele opvoeding een kwestie is van liefde, geduld en 
wijsheid en de laatste twee groeien waar de eerste heerst”.
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Onderwijsprojecten

1 Scheepvaart- en Transport College (STC)
Waalhaven - Rotterdam

2 2College Durendael
Oisterwijk

3 Openbare Basisschool Koolhoven
Tilburg

1

2

3

Beeldmateriaal: DP6 Architectuurstudio Delft.
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Onder Máxima’s
Mooie samenwerking binnen één gebouw

Nieuwbouw of primeur? Allebei!
Nergens ter wereld worden te vroeg geborenen

op de Intensive Care samen met hun moeder ver-

pleegd. Vanaf 2012 gebeurt dit in de nieuwe vleugel

van Máxima Medisch Centrum in Veldhoven. 

Hans Brands, manager vastgoed en huisvesting

van Máxima Medisch Centrum en Rob Bouwmeester,

senior architect bna en managementteam lid van

de Jong Gortemaker Algra Architecten vertellen hoe

hun wederzijdse en jarenlange inspanningen uitein-

delijk leidden tot een uniek eindconcept dat afwijkt

van een standaard ziekenhuisgebouw.
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Hans Brands is heel trots op de nieuwe vleugel van Máxima Medisch

Centrum (MMC). “Het concept Vrouw-Moeder-Kind-centrum heeft

zich ontwikkeld in een dynamische wereld. Het lijkt er nu zelfs op

dat de nieuwbouw te klein gaat worden. Maar de historie maakt wel

dat gebouw ‘V’, zoals we het intern noemen, een eigen identiteit

heeft gevonden die afwijkt van een standaard ziekenhuisgebouw”.

MMC onderscheidt zich in Noord-Brabant van andere algemene

ziekenhuizen door de omvangrijke afdelingen kindergeneeskunde

en gynae-cologie en met name de perinatologie, een topklinische

(3e-lijns) functie. De samenhangende zorg voor ernstig zieke, te

vroeg geboren, kinderen op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU),

als ook intensieve zorg voor aanstaande moeders met een ernstig

bedreigde zwangerschap op de Obstetrische High Care (OHC), is

een strategisch speerpunt van het MMC.

De nieuwbouw biedt straks onderdak aan vier specialismen: gynae-

cologie/verloskunde én kindergeneeskunde die samen optrekken

onder de naam Vrouw-Moeder-Kind-centrum, cardiologie en sport-

geneeskunde (SportMáx). Gebouw ‘V’ is de schil om het nieuwe

concept. Tien jaar geleden greep MMC het huisvestingsknelpunt

aan om alle functies rond Vrouw-Moeder-Kind samenhangend te

huisvesten. Dat was toentertijd vrij uniek. Brands legt uit: “Met deze

combinatie hadden we de legitimiteit gevonden om te bouwen.

Dit had wel tot gevolg dat we direct onze wensen met betrekking

tot Family Centered Care (gezinsgerichte zorg) conceptueel moesten

verwerken. Zorg zou in het vervolg georganiseerd worden rond de

patiënt, (in dit geval het gezin), in plaats van rondom de behande-

laar. De kracht van het concept is de andere manier van denken en

werken. De functies Vrouw-Moeder-Kind laten zich gelukkig ge-

makkelijk bundelen, maar de implementatie bleek nog niet zo

eenvoudig. ”Aan de Jong Gortemaker Algra de uitdaging om het

concept te vertalen in het gebouw.”

Uitstraling en geborgenheid

Het multidisciplinair architecten- en ingenieursbureau in Rotterdam

geeft al meer dan 30 jaar op innovatieve wijze vorm aan gebouwen.

Rob Bouwmeester: “Het is onze ambitie om met aandacht en

inventiviteit, kwalitatieve en heldere architectuur te maken die past

bij de leefomgeving van de mensen. Dit concept was voor ons een

prachtige nieuwe uitdaging.” Hij wijst op de luchtfoto van MMC aan 

Donkere wereld mijden
de muur en licht toe: “Hier is duidelijk een kam-structuur zichtbaar.

De centrale gang met daarop loodrecht de poliklinieken en verpleeg-

afdelingen in de hoofdbouw. Hoe breid je een dergelijk ziekenhuis

uit? Dat is lastig. Een tweede ongebogen hoofdas? We hadden

in het bestaande gebouw de maximale lengte al gebruikt. Het was

zoeken naar architectonische vormen. We hebben bewust gekozen

voor een grid-structuur, waarbij ontsluiting een meerwaarde is.

En wat ik persé in dit gebouw wilde, was de donkere wereld mijden.

In iedere kamer moest daglicht komen. Dat is me gelukt met een

dubbele corridor-structuur en de uitwaaierende gevel. Iedere kamer

heeft sowieso één raam tot de vloer, dat uitzicht geeft op de om-

geving of de patio’s. Gebouw ‘V’ krijgt een eigenstandige ingang die

straks gesitueerd is aan het nieuwe, grote entreeplein. De vleugel

heeft uitstraling en biedt geborgenheid.”

Dynamisch proces

Gaandeweg het project werd de architect vaak op de proef gesteld

door de veranderingen in de zorg. “Er zijn verschillende stormen

over ons heengegaan.” Vanuit vastgoed oogpunt waren in eerste

instantie alle gebouwen in de gezondheidszorg risicovrij. In 2008

keerde het tij en werd MMC een risicovol project. Het bouwregime

onder het bouwcollege kwam te vervallen, de bekostigingstructuur

veranderde en de partijen werden geconfronteerd met generieke

kortingen vanuit de overheid en allerlei restricties. “Aan ons de

uitdaging om met minder meters en minder geld ons concept te

realiseren. Het is gelukt!” lacht Brands. Bouwmeester legt uit:

“Je ontwerpt een gebouw met een ingewikkeld programma en een

kwalitatief hoogstaand eisenpakket. Je gaat uit van een stramien

en daar bouw je op voort. Gaandeweg blijkt dat het bouwcollege

de bruto-netto verhouding te ruim vindt. Dan ga je opnieuw

sleutelen met als resultaat dat bijvoorbeeld de gangen smaller

worden.” Hans vult aan: “We hebben schakelbare units bekeken,

functies erin gezet en weer uitgehaald. De basismaat van een kamer

is nu 14 m²; het liefst had ik 16 m² gehad. Het proces is een dyna-

misch spel. Het is sprokkelen, de ‘salami-techniek’ toepassen en dan

kom je uiteindelijk tot een uniek eindconcept. Ik heb veel plezier

gehad maar ook een traan gelaten. Je bouwt een bepaalde affiniteit

vleugels
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op met het project. Je begint als manager van de zorg aan deze

uitdaging en maakt het na een decennium af als manager bouw.

Ik ben min of meer verworden tot een gebouw”, lacht hij.

Een blij gebouw

In de nieuwbouw wordt veel aandacht geschonken aan de inrich-

ting: ruime poliklinieken en op de verpleegafdeling geen grote zalen

meer. Kleinschaligheid is het motto: er worden voornamelijk één-

en enkele tweepersoonskamers gebouwd die straks een huiselijke

(slaap)kamer sfeer ademen. Familie speelt een speciale, belangrijke

rol. Die kan blijven slapen in het Ronald McDonaldhuis of verpozen

in hun familiekamer. In het hypermoderne Vrouw-Moeder-Kind-

centrum gaat men een stapje verder in het betrekken van de familie

bij de zorg. Uitgangspunt van het Vrouw-Moeder-Kind-centrum is,

dat het pasgeboren kind en de moeder sámen worden verpleegd.

Zelfs als het te vroeg geboren kindje op de Neonatale Intensive

Care-unit ligt. Ook als de moeder ziek is of herstellende van de

bevalling, worden alle zeilen bijgezet om moeder en kind sámen te

verplegen. En dat is uniek. Nergens ter wereld kennen ze deze

bijzondere aanpak. Kinderartsen en gynaecologen zitten dicht bij

elkaar. Een mooie samenwerking binnen één gebouw. Volgens

Hans Brands is het ontwerp in combinatie met de materialisatie

een uiterst geslaagd concept. Een blij gebouw! In het bijzonder

noemt hij de twee speciale ruimtes die zich op de verpleegafdeling

van het Vrouw Moeder Kind-centrum bevinden: een speelkamer

met muziekinstrumenten en een echte Ronald McDonald huiskamer

van 250 m². 

Onder één dak

Naast het Vrouw-Moeder-Kind-centrum vinden nog twee specia-

lismen onderdak in de nieuwe vleugel. Alle afdelingen die zich

bezighouden met cardiologie worden samenhangend onderge-

bracht op één verdieping en dat is opnieuw uniek in Nederland.

Daarnaast blinkt Máxima uit in sportcardiologie en sportgenees-

kunde. Beide specialismen komen op de derde verdieping.

De afdeling sportgeneeskunde van Máxima is één van de grootste

van Nederland. Onder de naam SportMax biedt het ziekenhuis een

totaalconcept op het gebied van sport, zoals onder andere de

begeleiding van (top)sporters en de behandeling van sportblessures.

Sportartsen maken gebruik van de faciliteiten die de afdeling

cardiologie te bieden heeft. Samenbrengen in één gebouw is

dan een voor de hand liggende keuze.

Van strategische waarde

Het gebouw is van strategische waarde en Hans is blij met het

eindresultaat, ook op financieel gebied. “Wat we bouwen kunnen

we betalen. Het proces heeft offers gevraagd en heeft tot inkrim-

ping geleid op andere vlakken, maar we blijven financieel gezond.

De aanbesteding, die puur op prijs verliep, moest halverwege

afgebroken worden. We hebben geduld moeten vragen aan de

partners, waaronder Heerkens van Bavel Bouw. De aanbesteding

vond plaats tijdens de economische crisis waarin de banken terug-

houdend waren. We gingen over tot strategische herbezinning.

Het bedrag van 170 miljoen voor meerjaren bouwplannen werd

teruggeschroefd naar een gefaseerde 120 miljoen. Zodoende kwam

een gebouw voor psychiatrie van ruim 5.000 m2 te vervallen.

De bouwer heeft zich van meet af aan heel professioneel opgesteld.

Heerkens van Bavel is een uiterst betrouwbare bouwer gebleken,

ook in de samenwerking met de andere partijen. We zijn de morele

verplichting aangegaan om ook de alternatieve nieuwbouw van het

psychiatriegebouw toch door hen te laten bouwen”, verklaart de

manager vastgoed en huisvesting. Hans en Rob kunnen allebei con-

cluderen dat het project vele stormen heeft doorstaan. Het gebouw

staat als beton en biedt een grote bijdrage aan de geneeskunde.

Projectgegevens

Opdrachtgever : Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

Architect : de Jong Gortemaker Algra architecten 

en ingenieurs, Rotterdam 

Omvang : 16.250 m²

Start bouw : 2010

Oplevering : 1e Kwartaal 2012

31

2

4

1

3

5

1 Regionaal Centrum West
Tilburg

2 Beatrix Ziekenhuis
Gorinchem

3 Servicecentrum Het Laar
Tilburg

4 Universitair Medisch Centrum 
Utrecht

5 Thebe Huisartsenpost
Tilburg

Projecten bouwen met zorg
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Woonzorgcentrum Vita Rijen “We laten niet met ons sollen”

De perfecte bouwcombinatie

Woonzorgcomplex Vita in Rijen staat onder toeziend oog

van twee oude rotten in het vak: Rinus Snijders namens

Heerkens van Bavel Bouw en Bart Joosen van Alphons

Coolen Bouw. Samen vormen zij de perfecte (bouw)com-

binatie om dit project in goede banen te leiden.

Vanuit de uitvoerderskeet kijk ik uit over de enorme bouwplaats

waar het woonzorgcomplex Vita Rijen verrijst. In het midden van

de metersdiepe bouwput coördineert Rinus Snijders, uitvoerder van

Heerkens van Bavel, de opbouw van de tweede hijskraan met test-

gewichten. Bart Joosen, uitvoerder van Alphons Coolen Bouw, regelt

binnen druk telefonerend de tijdige toelevering van materiaal. 

Het zijn twee uitvoerders van formaat die dit project in goede banen

leiden. Ondanks het feit dat Rinus 46 jaar in het vak zit en Bart al

35 jaar meedraait, hebben zij nog nooit samengewerkt. Toch voelen

de heren elkaar feilloos aan en actie behoeft geen afstemming.

Rinus vertelt: “Het feit dat we hier met z’n tweeën staan, komt

doordat het woonzorgcentrum een combinatie is van utiliteitsbouw

(Heerkens van Bavel) en woningbouw (Alphons Coolen). Wij vormen

dus het perfecte team.” Ook de grootte van het werk vraagt om

ervaring plus het feit dat de druk op de uitvoerder steeds groter

wordt door de randaspecten die vaak niets met bouwen te maken

hebben. Zeker in een binnenstedelijk gebied waar veiligheid een

extra belangrijke rol speelt. “Wanneer bijvoorbeeld een kraan opge-
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bouwd moet worden, zijn we verplicht de gemeente op de hoogte

te brengen. Tja, en als je dan denkt dat je de juiste procedure hebt

doorlopen en alle betrokken partijen zijn geïnformeerd, kan het toch

nog mis gaan. De komst van de kraan bleek gepland op de dag van

de carnavalsoptocht. In allerijl moest actie ondernomen worden”

vertelt Bart die nu om de situatie kan lachen. 

Wijkfunctie

Het nieuwe woonzorgcomplex Vita Rijen bestaat uit 86 zorgappar-

tementen en 6 groepswoningen. Deze kleinschalige woonvoorzie-

ningen voor verpleeghuiszorg worden geclusterd opgenomen

tussen de zorgappartementen op de 1e en 2e verdieping en zijn

voorzien van grote daktuinen. Daktuinen en patio’s bieden bewoners

de mogelijkheid te recreëren. Om een wijkfunctie te kunnen gaan

vervullen, zal het nieuwe gebouw een open karakter krijgen met bij-

zondere functies op de begane grond. Naast een plaza, activiteiten-

ruimtes en een kinderdagverblijf wordt ook gedacht aan een

fysiotherapeut, een huisarts, een opticien, een kapper en een bruin

café. In de kelder komen 138 parkeerplaatsen, bergingen en fietsen-

bergingen.

Op 18 oktober 2010 is gestart met de bouw van de zorginstelling.

Bij de sanering van het bouwterrein kwam aan het licht dat er naast

het bestaande palenplan nog meer ‘onbekende’ palen in de grond

zaten van een pand dat er nog voor het oude Vita stond. Rinus

vertelt: “Die palen moesten eerst gelokaliseerd worden met sonar

apparatuur, voordat we de nieuwe palen konden slaan. Er zijn geen

archiefstukken gevonden, maar een omwonende kon vertellen

dat deze ‘onbekende’ palen dateren uit de jaren ’60 en ooit door

Heerkens van Bavel zelf geslagen zijn. Het klopt inderdaad dat

Heerkens van Bavel in 1965 een groot werk had in Rijen. Zo zie je

dat de waarheid altijd boven tafel komt.” Bart lacht en vult aan:

“Nu zitten er zoveel palen in de grond, dat de volgende bouwer geen

palen meer hoeft te slaan en meteen de vloer glad kan strijken.”

Rechtvaardig doch streng

Rinus kijkt naar buiten waar de regen met bakken naar beneden

komt. “In de bouw kun je alles van tevoren plannen, toch blijf je

afhankelijk van het weer. En ook dit is bouwweer.” Heerkens van

Bavel Bouw en Alphons Coolen Bouw werken circa zeven jaar

samen. Rinus en Bart zien zichzelf als eenheid in deze bouwcombi-

natie. Onderscheid in takenpakket is er nauwelijks, alleen is het

verschil dat Bart de wandenploeg aanstuurt en bouwvakkers

van de keldervloer met hun vragen bij Rinus terecht kunnen.

Als ik aan Rinus vraag, wat Bart voor een type persoon is, denkt

hij even na. “Bart is een hele goede vakman en kan vooruit kijken.

Hij steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Soms word ik

door hem overruled en dat ben ik niet gewend. Bart ontwikkelt

wandenboekjes, dat is een draaiboek van het betonskelet tot de

vijfde verdieping, waarin het hele proces tot in detail staat uitge-

werkt. Handig! We hebben dezelfde opvattingen. We laten niet met

ons sollen, niet door personeel of onderaannemers. Wij zijn recht-

vaardig doch streng: een man een man, een woord een woord en

dat komt in de bouw heel weinig voor!”

Bart sluit zich bij Rinus aan: “Rinus is een op en top vakman die

je niets meer hoeft uit te leggen. Hij heeft een hoop ervaring in

de utiliteitsbouw. Bijzondere constructies hoef ik niet extra te

controleren. We vullen elkaar aan,” lacht Bart.

Kort tijdsbestek 

De uitdaging in dit project is het korte tijdsbestek en de krapte op

de bouwplaats. “Grote transporten moeten door het centrum en de

woonwijk. Gelukkig krijgen we alle medewerking van de Gemeente

Rijen. Wegen en fietspaden worden tijdelijk afgesloten, zodat trans-

porten veilig het bouwterrein kunnen bereiken”, vertelt Rinus.

De piek van het werk is nog lang niet bereikt. “We krijgen gedurende

het project steeds meer te maken met onderaannemers. Deze zijn

minder te sturen en het wordt dus steeds onoverzichtelijker.

Bovendien hebben we, wanneer alles in de steigers staat, helemaal

geen ruimte meer op het bouwterrein. We hebben, in tegenstelling

tot reguliere repeterende woningbouw, hier te maken met lage

verdiepingen, hoge verdiepingen en andere plattegronden.

Deze beginfase is nog kinderspel”, licht Bart toe. 

Projectgegevens

Naam referentieobject : Nieuwbouw woonzorgcomplex Vita 

te Rijen

Opdrachtgever : Woonstichting Leystromen te Rijen

Architect : De Architectenwerkgroep Tilburg (DAT)

Uitvoering : Heerkens van Bavel /

Alphons Coolen VOF

Bruto vloeroppervlakte : 24.500 m²

Start bouw : Oktober 2010

Opleverdatum : Medio 2013

Een man een man,
een woord een woord!

Beginfase is kinderspel

WONEN

DE RODE BAKSTEEN
Belangrijke zoektocht voor De Nieuwe Bouwmeester:

De Nieuwe Bouwmeester aan de rand van het

stadshart van Tilburg is een harmonieuze mix van

nieuwbouw en renovatie. De uitgesproken mate-

riaalkeuze en detaillering verbindt deze nieuwe

wijk met de bestaande omgeving. Architecten Jacq.

de Brouwer en Peter Keijsers van Bedaux de Brou-

wer kijken samen met Emile Kint, adjunct-directeur

van TBV Wonen terug op een bijzonder project.
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In Goirle, in de statige Dr. Keyzerlaan, betreed ik een oase van rust,

de inspirerende omgeving van Bedaux de Brouwer Architecten.

Aan de zonovergoten patiotuin grenst het kantoor van Jacq. de

Brouwer. Binnen ontmoet ik de architect, zijn collega Peter Keijsers

en Emile Kint, adjunct-directeur van TBV Wonen. Onderwerp van

gesprek is De Nieuwe Bouwmeester, een herontwikkelingsproject

van de Tilburgse Bouwmeesterbuurt aan de rand van het stadshart.

Emile Kint vertelt: “Deze wijk stamt uit de begin jaren ’50 en is het

oudste bezit van TBV. Het is dus een wijk uit de wederopbouwpe-

riode, die na 50 jaar zowel woon- als bouwtechnisch aan het einde

van zijn levensduur was. De Bouwmeesterbuurt was dan ook vrij

eenzijdig en op plekken erg versteend en troosteloos. We wilden dus

gaan differentiëren, niet alleen in koop en huur, maar ook in product

en het creëren van extra groen. Het is uiteindelijk een traject van

tien jaar geworden; een project dat uiteindelijk met subsidies van

de overheid en provincie ook daadwerkelijk van start kon gaan.

In het begin is door TBV en de gemeente Tilburg met de bewoners

gesproken om tot een plan te komen. Emile: “In die gesprekken ga

je heel integer te werk. Je wilt de kwaliteit van de wijk verbeteren

en niet in huur omhoog gaan. Tijdens de informatiebijeenkomsten

zie je een tweedeling ontstaan. Bewoners van de te renoveren

woningen willen terugkomen in een zo optimaal  mogelijk huis.

Mensen van de sloopwoningen zijn vaak alleen geïnteresseerd

in een maximale onkostenvergoeding en de plek waar ze tijdelijk

ondergebracht worden. Uiteindelijk zie je dat slechts 15% van

het aantal bewoners terugkeert in de wijk. Het merendeel keert

niet terug, omdat het proces lang is en bewoners vaak al op een

andere plaats hun draai hebben gevonden”, vertelt Emile. 

Duurzaam in plaats van hip

Brug tussen verleden en heden

De Nieuwe Bouwmeester bestaat uit 108 huurwoningen en 90

koopwoningen, zowel eengezinswoningen als appartementen.

In deze groene stadswijk zorgt de harmonieuze mix van nieuwbouw

en renovatie voor een eigentijdse uitstraling. De eerste fase bestond

uit de renovatie van 50 woningen en nieuwbouw van 23 eengezins-

woningen. De ontwikkeling van deze fase is ontworpen door

architect M. Raaijmakers van SOAB uit Breda. Hierbij is veel aan-

dacht besteed aan de goede inpassing van de nieuwbouw in de

bestaande buurt. Zo citeert het gevelbeeld elementen van de

wederopbouwperiode, waarin de buurt is ontstaan. Metselwerkver-

banden in baksteen en herkenbare hoofdvormen slaan een brug

tussen verleden en heden. “Deze woningen stralen zorgvuldigheid

en ambachtelijkheid uit waarmee deze historiserende architect te

werk is gegaan,” aldus Jacq. de Brouwer. 
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Complexiteit

De tweede fase is ontwikkeld door Bedaux de Brouwer Architecten.

Emile Kint: “Wanneer je voor  dit bureau kiest, weet je wat je krijgt:

een ingetogen, scherp gesneden architectuur met een uitgesproken

materiaalkeuze en strakke detaillering. Hoge kwaliteit in ontwerp

en uitwerking.” Peter Keijsers licht het ontwerp toe: “De complexiteit

van dit project zat met name in de regelgeving omtrent de geluids-

belasting van de naastgelegen spoorlijn en de Ringbaan. Bovendien

houden we rekening met het bestaande straten- en bomenplan.”

Een belangrijke vraag voor de architecten was hoe ze de apparte-

menten zouden gaan stapelen. Woontoren Westpoint en andere

gebouwen in de directe omgeving gaan de hoogte in. “Wij hebben

daarom besloten de intimiteit van deze wijk te koesteren en de

buurt op één hoogte te houden, verscholen achter de Ringbaan.

We hebben rekening gehouden met de randvoorwaarden van TBV:

aantallen, budgetten en doelgroepen. De architectuur is rustig en

ingetogen, misschien in andermans ogen wel een ‘beetje saai’, maar

duurzaamheid staat bij ons hoger op de kaart dan even hip doen.

Het is met name de kracht van intense kleur van de gevel, de mooie

rode baksteen die in dit project oud met nieuw koppelt”, vertelt Jacq. 

Uitgesproken materiaalkeuze 

Het appartementencomplex is drie lagen hoog, wat een hele chique

uitstraling geeft. “In het uiterlijk van de appartementen, deels huur 

en deels koop, is geen verschil gemaakt, dit is een hard uitgangspunt

van TBV Wonen. Het enige verschil is dat de woonruimte 10 m2

kleiner is”, legt De Brouwer uit. Het complex is zo gesitueerd dat het

als geluidsfilter dient voor de achterliggende woonwijk. Parkeren

is uit de wijk gehaald en langs het spoor gepland. Om binding

te maken met de bestaande wijk, is gekozen voor een traditionele

ambachtelijke uitstraling van de strakke woonwanden. De kleur en

textuur van de rode baksteen was daarbij van groot belang en

het metselwerk vereiste de speciale techniek van het stootvoegloos

metselen en verdiept voegen. De drie heren glunderen wanneer het

over de baksteen gaat. Het was een belangrijke, op zichzelf staande

zoektocht: De Baksteen. Emile geeft toe: “Ik ben heel gevoelig voor

mooie oplossingen, maar het budget is hierbij altijd een spannings-

veld. Het gehele project is trouwens binnen het budget en de

planning gebleven.” Jacq. vindt het een verplichting om grote blok-

lengtes te compenseren met een zorgvuldige en ambachtelijke

uitgesproken materiaalkeuze. Voor de buitenkant van het apparte-

mentencomplex is verder gebruik gemaakt van hout en glas, terwijl

de binnenkant, totaal anders oogt. In het glas van de galerijen staan

gezandstraalde karakteristieke Tilburgse namen. Emile: “Die elemen-

ten zijn een prachtige verbijzondering van het geheel. Toch ontstond

er wel eens een spanningsveld. TBV houdt namelijk heel stringent

vast aan de plattegrond van het leefoppervlak, terwijl een architect
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wel eens uitgaat van het beeld dat hij weg wil zetten. Daarnaast is

ook het beheer en onderhoud van groot belang. Het gebouw moet

niet alleen wind en waterdicht zijn, maar het totaal plaatje moet

kloppen. Het is een robuust ontwerp dat tegen een stootje kan,

daarnaast hechten we groot belang aan veiligheid. Bijvoorbeeld

geen punten op een hek, daarmee roep je agressiviteit op. Brand-

gangen zijn alleen met een sleutel toegankelijk. En om de unifor-

miteit te handhaven hebben alle privétuinen collectieve houten

bergingen, de schuttingen in het openbare zicht zijn ook door ons

geregeld.”

Begeerde wijk binnen de ring

Begeerde plek

Peter Keijsers heeft zich met name geconcentreerd op de grondge-

bonden woningen. Een opvallend detail is de erker met hoekraam.

Het geeft de individualiteit van de woning aan. Peter licht toe:

“De erker met het grote raam tot aan de grond is een middel voor

sociale interactie met de straat. Het geeft een open en minder

kwetsbaar beeld. De volwassen groene bomen en de knik in de straat

kregen we cadeau. De knik vind ik nu een van de mooiste dingen in

de lange wand eengezinswoningen. Hieruit spreekt de kwaliteit van

de oude bouwmeesters.” Bewoners realiseren zich dat er iets

bijzonders gedaan is met hun woning en dat geeft hen verbonden-

heid met de plek. Jacq: “Mensen willen allemaal verwend worden

en de verwenfactor is hier vrij hoog. In een tijd dat de woonkwaliteit

onder druk staat, straalt dit project klasse uit. Wij hebben, samen

met de opdrachtgever,  de punten van kwaliteit in dit plan kunnen

behouden: aandacht, detail, rode kleur, rust en ambachtelijkheid.

Deze nieuwe wijk is de komende 75 jaar vitaal, doet weer mee en is

een begeerde plek binnen de ring”, resumeert Jacq. met enige  trots.

Emile Kint onderschrijft dit, de grondgebonden woningen waren erg

snel verkocht. “Het was een kwestie van uitdelen…”.

Grootste uitdaging

In de tweede ontwikkelingsfase heeft Alphons Coolen Bouw de in

totaal 122 nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De eerste woningen

zijn eind 2010 opgeleverd. Nu, een half jaar later, worden de laatste

woningen opgeleverd waarvan er nog 30 riante appartementen

te koop zijn voor een vanaf prijs van € 169.000,-. De samenwerking

met Alphons Coolen is prima verlopen, beamen de drie heren.

Peter herinnert zich wel de pittige onderhandelingen over de

kubieke meter prijs. “Het was een lang traject om rond te komen,

daarna is het prima gegaan.” Voor Alphons Coolen Bouw lag de

grootste uitdaging in het metselwerk en de penantjes. Daarbij komt

de ambachtelijkheid van de aannemer om de hoek kijken. “Wij zijn

er allemaal bij gebaat dat het goed gaat, dus de bijzondere details

hebben extra aandacht gekregen, zo is er een proefmuurtje gemet-

seld en is het voegwerk geoefend. En dan nog: Op sommige dagen

‘t zuur, op sommige dagen ‘t zoet”, aldus Emile. De Brouwer prijst

de rol van opdrachtgever TBV Wonen. “Het is een uniek blok

geworden. Iedereen heeft letterlijk zijn steentje bijgedragen, wij

hebben er ook met veel plezier aan gewerkt”, besluit de architect.

Gierzwaluwen welkom in nieuwbouw Bouwmeesterbuurt
In de nieuwbouw van de Bouwmeesterbuurt zijn totaal 28 nest-

plaatsen voor gierzwaluwen ingemetseld in verscheidene gevels.

Zowel TBV Wonen als Architectenbureau Bedaux De Brouwer

hebben hieraan hun medewerking verleend, op initiatief van de

gemeente Tilburg. Zwaluwen Adviesbureau heeft hierbij nuttige

adviezen gegeven. Al met al een project dat navolging verdient

door andere architectenbureaus, bouwbedrijven en instellingen.

Bron: Gierzwaluwbescherming Nederland, Gierzwaluwkolonie Korte Hoefstraat Tilburg
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Diverse projecten Wonen

1 Nieuwbouw 16 CPO Woningen 
Chaam

2 Nieuwbouw 17 Woningen  
Mariaheide

1

2
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4

6

5

4 Nieuwbouw 8 Woningen 
Boscheem - Oisterwijk

5 Willem van Oranje
Waalwijk

6 Nieuwbouw 16 Woningen 
Koolhoven - Tilburg
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8

7 7

7. Renovatie 42 woningen 
Reeshof - Tilburg

8. Renovatie 154 woningen
Berkdijk - Tilburg

8
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Heerkens van Bavel Bouw
MVO gecertificeerd

CULTUUR

Als een van de eerste (bouwkundig) aannemers

in Nederland mocht Peter Kamermans, directeur

Heerkens van Bavel Bouw BV, op vrijdag 14 oktober

2011, het certificaat "MVO-Prestatieladder, niveau

3", in ontvangst nemen.  

Dit certificaat werd hem overhandigd door Dirk

Regenboog, Key Account Manager van Bureau

Veritas Certification.

MVO staat voor “Op een Maatschappelijk Verantwoorde manier

Ondernemen”. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat

het om het vinden van een balans tussen people, planet en profit.

Vaak blijkt dat deze balans leidt tot betere resultaten voor zowel het

bedrijf als de samenleving.

Ook effenen wij hierdoor de weg voor toekomstige generaties en

voor een sterke en gezonde economische groei.

Om deze ontwikkeling te kunnen effectueren, is het essentieel op

verantwoorde wijze om te gaan met mensen, energie, grondstoffen

en het milieu. Met het verkrijgen van het certificaat neemt Heerkens

van Bavel  haar verantwoordelijkheid voor de effecten en gevolgen

die activiteiten van de organisatie hebben op mens, milieu en be-

drijfsvoering. De doelstelling is om met deze certificering een beleid

uit te stippelen, zodanig dat de negatieve effecten zoveel mogelijk

worden beperkt. De positieve effecten krijgen dan meer ruimte en

kunnen worden versterkt. Aandacht voor de mensen en betrokken-

heid bij de omgeving. Ons richten op groei en innovatie, met winst

voor mens, maatschappij en milieu.   

Dat de bouwgroep haar zaken serieus neemt blijkt uit het feit dat

zij korte tijd geleden het FSC certificaat heeft behaald.

FSC staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed

Bosbeheer). FSC is een internationaal netwerk ter bevordering van

verantwoord bosbeheer. Door hout met het FSC-keurmerk te

verwerken, dragen wij bij aan bescherming van bossen in de hele

wereld. Daarmee stimuleren wij milieuvriendelijk en economisch

verantwoord bosbeheer, met alle aandacht voor de mensen die

van het bos afhankelijk zijn.
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