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De bouwwereld van morgen
In navolging op het verkrijgen van het MVO (Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen) certificaat

in 2011, is Heerkens van Bavel Bouw op 26 septem-

ber 2012 gecertificeerd voor de CO2  prestatielad-

der niveau 3. Hecoma Materieeldienst heeft in juni

2012 de ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 certi-

ficaten in ontvangst mogen nemen. Alle andere,

reeds in bezit zijnde certificaten van Heerkens

van Bavel en Alphons Coolen zijn gecontinueerd.

Wij zien kwaliteitsborging niet alleen als “voldoen aan de eisen van

de klant”. Kwaliteitsborging heeft voor ons meer kenmerken, zoals

de vitaliteit van de eigen medewerkers, het borgen van veiligheid &

gezondheid van alle betrokkenen bij het bouwproces, het behoud

van de natuur en het rekening houden met de effecten die onze

bedrijfsactiviteiten hebben op de maatschappij als geheel. 

Onze bedrijfsvoering is gericht op continue verbetering en het

creëren van meerwaarde. Onze vakkundige medewerkers geven

mede invulling aan deze kwaliteitsborging.

Kortom, kwaliteit betekent voor ons het totaal aan kwaliteitsken-

merken en kwaliteitswaarborgen om projecten van onze opdracht-

gevers succesvol te laten verlopen en op te leveren, maar ook de

wijze waarop het project met alle betrokkenen wordt gerealiseerd.

Stichting ‘De Bodde’
2012 was voor Heerkens van Bavel een jubileum-

jaar, want Heerkens van Bavel Bouw bestond 110

jaar. In het kader van dit 110-jarig bestaan werd

besloten geen feest te vieren, maar een goed doel

te ondersteunen. En dit goede doel werd “De Bodde”.

“De Bodde" is een onderwijsinstelling die zich richt op leerlingen

met een verstandelijke beperking, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

De Stichting heeft als doel om deze leerlingen door middel van

onderwijs op een dusdanige manier te ondersteunen dat zij zo

optimaal mogelijk tot ontplooiing komen en op deze manier een

zo groot mogelijke zelfstandigheid bereiken. Veel kinderen komen

later terecht op zorgboerderijen of in de groenvoorziening. Van

daaruit zijn plannen ontstaan voor de ontwikkeling van een leer-

zame groene omgeving in de vorm van een kinderboerderij met een

moes- en zintuigentuin. Van Asten Doomen Architecten ontwikkelde

samen met De Bodde en andere initiatiefnemers dit energie-neu-

trale complex BODDE BUITEN. Het complex omvat een leslokaal, ma-

chine-instructieruimte, wasgelegenheid, een plantenkas, moestuin,

en een dierenren voor kleinvee. 

Door de bijdrage van Heerkens van Bavel is de realisatie van deze

kinderboerderij een stuk dichter bij gekomen. Realisatie wordt ver-

wacht in 2013.

Een positieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen met

respect voor mens en milieu is een uitdaging die wij samen met

onze relaties willen aangaan. Het is voor ons belangrijk dat iedereen

meewerkt aan en meedenkt over de betekenis van duurzaamheid,

zodat we gezamenlijk de balans tussen PEOPLE, PLANET en PROFIT

kunnen optimaliseren. Bij het doorlezen van deze nieuwe uitgave

van “In de Steigers”, wordt u al snel duidelijk dat de Groep zijn eerste

stappen in “de bouwwereld van morgen” al heeft gemaakt.
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Strijdjaar

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van strijd.

Op sportief gebied begon het met met tegenvallende resultaten van

het Nederlands Elftal bij de Europese kampioenschappen voetbal.

In de Tour de France zijn de Nederlandse renners letterlijk en figuur-

lijk onderuitgegaan. Resultaten bij de olympische spelen waren

bemoedigend, sommige zelfs verrassend.

Politiek gezien is er strijd geweest om de gunsten van de kiezers.

Nu volgt een strijd tussen de twee regeringspartijen en oppositie

aangaande de invulling en de uitvoering van het verkiezingspro-

gramma en regeringsbeleid.

In de bouwwereld is er al enkele jaren een strijd gaande omtrent

het bestaansrecht, verschillende collega bedrijven en leveranciers

hebben het niet overleefd. Competitie begint reeds bij de voorse-

lecties, vervolgens bij de prijsvorming en eindigt met de interpre-

taties van het bestek.

Gelukkig zijn wij in staat om dankzij de vorming van de juiste teams,

mooie resultaten te boeken. De gunning van projecten als Nieuw-

bouw Woonzorgcomplex Zonnehof Tilburg, Grotiusgebouw Rad-

bout Universiteit Nijmegen en Renovatie Elisabeth Ziekenhuis

Tilburg zijn bijzondere opdrachten naast een groot aantal andere

projecten waarbij de opdrachtgevers ons het vertrouwen hebben

gegeven.

U leest de details over de projecten in deze uitgave, veel leesplezier.

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord

CULTUUR

Landschapspark

Moerenburg
Waar Cultuur, natuur 

en historie samenkomen

Op het terrein waar je nu heerlijk kunt wandelen

en genieten van de rust en de natuur, lag vroeger

rioolwaterzuivering Tilburg Oost. Deze dateerde

van 1936 en was daarmee de oudste biologische

afvalwaterzuivering van Nederland. Behoorlijk ver-

ouderd dus. In de jaren negentig werd deze water-

zuivering overbodig en rijp voor de sloop, omdat

een tweede rioolwaterzuivering op Tilburg Noord,

zeker na uitbreiding, voldoende ruimte bood om

zowel het rioolwater van Tilburg Noord als dat van

Tilburg Oost daar te zuiveren. Een aantal gebou-

wen bleek gelukkig waardevol genoeg om op de lijst

te zetten van industrieel erfgoed. Zij zijn daarom

behouden en hebben een nieuwe bestemming ge-

kregen. 

Tijdens  graafwerkzaamheden op het terrein van de waterzuivering

werden de resten aangetroffen van “Huize Moerenburg”, een van

de drie eerste stenen huizen in Tilburg rond 1310. Op deze plek heeft

men in de vorm van een staalconstructie de funderingsresten te-

ruggebracht in het landschap om op deze manier te laten zien hoe

het huis er vroeger moet hebben uitgezien.

Op het vrijgekomen terrein is door Waterschap De Dommel een

soort buffersysteem gebouwd, om bij zware regenval het met

afvalwater vermengde regenwater uit Tilburg en omgeving tijdelijk

op te slaan. De reeds bestaande betonnen bassins werden hiervoor

ingezet en aangevuld met een waterbuffer in de vorm van een

helofytenfilter. Een helofytenfilter is een zuiveringsmoeras dat

bestaat uit water en riet. Het riet kan met de wortels vuile deeltjes

uit het water filteren.  Als er dan weer voldoende ruimte was op

de rioolwaterzuivering werd de tijdelijke inhoud van de buffer

alsnog daarnaar afgevoerd. Toen werd besloten om de capaciteit

uit te breiden met een tweede helofytenvijver, heeft men het meteen

groots aangepakt. Bureau Irene Fortuyn uit Amsterdam kreeg

de opdracht de helofytenvijver zodanig te ontwerpen dat hij ook

toegankelijk was voor voetgangers. Dit heeft geleid tot de realisatie

van het “Waterpaviljoen”.

Het Waterpaviljoen ligt op een eiland in het riet en is via een pad

te bereiken. Het paviljoen bestaat uit een sedumplateau met water-

druppelstenen en betonnen wanden. In de wanden zijn teksten

gegoten die de geschiedenis vertellen van de waterzuivering in

Tilburg en verwijzen naar de oorsprong van het water dat daar

in het filter gebufferd en gereinigd wordt.  Tegelijk met de uitvoering

van de helofytenvijfer en het waterpaviljoen Moerenburg heeft een

aanpassing van rioolgemaal Moerenburg plaatsgevonden. Bouw-

combinatie Heerkens van Bavel/Mobilis was verantwoordelijk voor

de bouwkundige werkzaamheden.

Maar Moerenburg is ook aangepakt op het gebied van natuur,

recreatie, toerisme, Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg

geweest van 20 hectare nieuwe natuur rondom het riviertje “de

Voorste Stroom”. De oorspronkelijke loop van de beek is hersteld en

er zijn natuurlijke oevers aangelegd. Samen met het waterpaviljoen

vormt dit een landschapspark waar het heerlijk toeven is.
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Is een samenwerking op het gebied van het realise-

ren van grootschalige projecten in de gezondheids-

zorg. Aangezien aanbieders van zorg steeds meer

gedwongen worden, uit politieke of financiële gron-

den, om grotere concentraties te vormen worden

locaties en gebouwen steeds omvangrijker. 

Om een speler van allure te blijven hebben Heerkens van Bavel Bouw

Tilburg en Bouwbedrijf Berghege Oss een alliantie gevormd om

gezamenlijk te kunnen meedingen naar de grotere opdrachten van

de gezondheidszorg aanbieders. Beide pur sang familie bedrijven

hebben ieder een groot track record op het gebied van het realiseren

van gebouwen ten behoeve van de zorg.

De een, Heerkens van Bavel, wat meer in ziekenhuizen en de ander,

Berghege, wat meer in onderzoeksgebouwen zoals laboratoria.

Carebuilders is in staat met kennis en know how van beide onder-

nemingen een organisatie neer te zetten die zeer omvangrijke

projecten kan realiseren. Dat dit initiatief voorziet in de vraag blijkt

uit de uitnodiging tot inschrijving van de uitbreiding Nationaal

Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam.

ENDIS is een innovatief samenwerkingsverband tus-

sen mensen die werken aan duurzame en energie-

neutrale gebouwen, waarvan Heerkens van Bavel

één van de initiatiefnemers is.

• Van hoogmoed architecten bv

• Evert vrins energieadvies

• Cae Nederland bv

• Deltastaal

• Heerkens van Bavel Bouw bv

• Bouwen met staal

• Inno-experts.

ENDIS staat voor ENergieneutraal en Duurzaam In Staal. ENDIS is

ontstaan uit een discussie over duurzaam bouwen in relatie tot

staalbouw. De drijfveer is het efficiënter maken van processen, het

leveren van een meerwaarde en het dienen van maatschappelijke

doelstellingen, zoals het reduceren van materiaal- en energiever-

bruik. Doel van ENDIS is het ontwerpen en bouwen van duurzame

en energieneutrale gebouwen in staal.In het kader van boven-

staande, was ENDIS met het portiekflat renovatieconcept geno-

mineerd voor de prijsvraag De Voorsprong. Op 22 november 2012

vond de prijsuitreiking plaats, waarbij het ENDIS concept de 1e prijs

in ontvangst mocht nemen. Met het winnen van deze prijs, is de

mogelijkheid geschapen om verder te werken aan een nieuw

concept. Als je nog wat meer informatie wilt hebben, kijk dan

ook eens op de website; www.endis.nl

ENDIS een innovatief samenwerkingsverband
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WONEN

Weer hijskranen in Tilburg

Samenwerken

Emile Kent (l) en Rob Vinke (r)

behoort het zoeken naar een aanspreekpunt op de afdeling ook tot

het verleden. Als ze de lift uit stappen, zien ze immers meteen de

fleurige afdelingsbalie. En ook de dokter hoeft niet meer de kamers

af om een verpleegkundige te vinden. De transparantie komt met

andere woorden iedereen ten goede…”  

De winnende combinatie

Maar de vlotheid en soepelheid kenmerkte niet alleen het voortra-

ject. Opdrachtgever St. Elisabeth wist vooraf heel duidelijk wat ze

wilde en niet wilde bij de uitvoering van het bouwtraject. “De keuze

waarbij we met diverse partijen te maken hadden, was al bij voor-

baat uitgesloten, vertelt Ad. We wilden één enkele partij die ons van

begin tot einde zou helpen. Dat hield dus in dat wij een verbintenis

van de uitvoerende partijen verlangden. Bovendien dienden de geïn-

teresseerden aan een aantal kwalitatieve én financiële criteria te

voldoen. Zij moesten een aantal referentieprojecten kunnen voor-

leggen en een aanbeveling van hun opdrachtgever op dat moment.

Tweede vereiste was dat ze financieel voldoende solvabel moesten

zijn. Na een eerste selectie bleven er vijf combinaties over. In eerste

instantie stond de weegfactor ‘kwaliteit’ voorop; vervolgens werd

de financiële aanbieding gekoppeld aan de kwaliteitsbeoordeling.

Heerkens van Bavel kwam overall als beste uit de bus.”

‘Alles sluit op elkaar aan’

Lean bouwen

De daaropvolgende stap kan met recht vrij ongebruikelijk worden

genoemd: uitvoerders, adviseurs, architecten en interne (lees: me-

dewerkers van het St. Elisabeth Ziekenhuis) leden van het bouwteam

gingen op training om meer te leren over ‘lean bouwen’. “Lean

bouwen betekent dat bij de uitvoering de faalkosten worden terug-

gedrongen, het proces sneller verloopt en de toegevoegde waarde

toeneemt, legt Hans uit. Net als bij het voortraject hebben we deze

keer alle uitvoerende partijen samengebracht. Tijdens die bijeen-

komsten kreeg iedereen een duidelijk beeld van wat wanneer ge-

pland was. Bij het traditionele bouwproces bouw je voortdurend re-

servetijd in omdat de ervaring heeft geleerd dat er altijd wel een of

ander proces uitloopt. Met deze werkwijze zijn alle onderdelen zo-

danig afgestemd dat alles op elkaar aansluit.  Verstoringen in het

bouwproces worden op die manier al bij voorbaat getackeld.

Eigenlijk hebben we ons laten inspireren door de procesindustrie

waar alles ook naadloos in elkaar overgaat. Elke ochtend beginnen

we met een ‘cockpitbespreking’. Daar vertellen alle uitvoerders die

die dag op de bouw aanwezig zijn, wat er gaat gebeuren. Die och-

tendsessies maken het ook mogelijk om snel bij te sturen indien

nodig.” “Het mooie is dat de aannemers elkaar helpen. Als de ene

eerder dan gepland klaar is, steekt hij ergens anders wel een handje

toe. Het veelvuldig met elkaar overleggen, zorgt toch voor een extra

gevoel van saamhorigheid. Alle  partijen voelen zich samen verant-

woordelijk voor het goede verloop van het project. Dat solitaire

partijen gezamenlijk denken hoe ze elkaar kunnen helpen om het

traject sneller, goedkoper en efficiënter te laten verlopen is in

de bouw toch eerder uitzonderlijk, besluit Ad. We zijn dan ook erg

benieuwd naar de resultaten van deze aanpak.“ 

Project: Renovatie verpleegafdeling 

Locatie: Tilburg

Architect: a/d Amstel architecten te Amsterdam

Opdrachtgever: Sint-Elisabeth Ziekenhuis

Omvang: 13.164m2 

Pilotafdeling was de afdeling Urologie /gynaecologie. Daarna

volgden de kraamafdeling en verloskunde. De overige 16 afdelingen

worden gefaseerd gerenoveerd (telkens drie afdelingen), telkens

gedurende vijf maanden. Het hele renovatietraject moet eind

2014 begin 2015 afgerond zijn. 
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Rob Vinke, directeur-bestuurder van TBV Wonen en

Emile Kint, adjunct-directeur van dezelfde woning-

corporatie vertellen hoe belangrijk het is voor

belangenhouders om de koppen bij elkaar te steken

en samen te werken. Twee grootse projecten, Berk-

dijk en Zonnehof, staan model voor deze samen-

werking. TBV Wonen transformeert van vastgoed

organisatie naar maatschappelijke organisatie.

Woningcorporaties bevinden zich in roerige economische tijden.

Door de crisis duurt de onzekerheid in de volkshuisvesting voort

en durven corporaties niet meer te investeren in bouwprojecten.

Na de kopers blijven nu ook de huurders zitten waar ze zitten.

De woningmarkt zit volledig op slot. Slechte prognoses voor zowel

de bouw als de volkshuisvesting. Ondanks de geschetste negatieve

ontwikkelingen blijft TBV Wonen onverminderd investeren in de stad

Tilburg. Rob Vinke: “We hebben een goed jaar achter de rug, met

sociaal maatschappelijke prestaties die er toe doen en wat helaas

meer en meer belangrijk wordt; met goede financiële resultaten.

Door een financieel conservatief beleid in de achterliggende jaren

is TBV Wonen in staat om ook in 2013 en volgende jaren te in-

vesteren en haar nek uit te steken. In 2012 zijn we met de bouw

van 862 woningen gestart. TBV Wonen is een gezonde organisatie

en zorgt ervoor dat er weer hijskranen in Tilburg komen.”

Mensgericht bouwen

TBV Wonen was oorspronkelijk een vastgoed bedrijf. Het bezit

mooie gebouwen, waar veel geld ingestoken is. Tien jaar lang is

er echter onvoldoende aandacht besteed aan de maatschappij.

Er is heel technisch en introvert geïnvesteerd in slechte sociale

cohesie. Sinds een aantal jaren is het roer om en ligt de focus op

de mensgerichte kant. Rob Vinke: “Als woningcorporatie ben je

namelijk een dienstverlenend bedrijf. Je bent er voor de mensen in

plaats van de woningen. We gaan terug naar het oorspronkelijke

doel en investeren daar waar een corporatie voor staat. Wij willen

de problemen van mensen oplossen. We werken daarom samen

met onder andere Stichting de Twern, Gemeente Tilburg en SMO

Traverse.” Emile Kint vult aan. “Daarnaast gaan we onverminderd

door met bouwen en onderhoud. Nu staan we positief in de

krant en dat gaat vanzelf”, lacht hij.

Tot een aantal jaren geleden hield TBV Wonen altijd alles in eigen

hand. Ze deden als vanzelfsprekend alles zelf omdat de corporatie

alle disciplines in huis had. Vier jaar geleden vond een reorganisatie

plaats en werd het onderhoudswerk uitbesteed. Berkdijk is voor

TBV Wonen het eerste project uit aanbesteding.

Communicatie blijft lastig

In Tilburg-Zuid rijden de bulldozers als meedogenloze monsters door

de kaalgeslagen achtertuinen van de rijwoningen in de wijk Berkdijk.

Via bouwhekken en de voorgevels kan men dwars door de lege

woningen heen kijken; achtergevels weggeslagen. Eén woning is

een uitzondering in dit beeld. Een vreemde gewaarwording in deze

bouwput. Er is iemand thuis, de fiets staat voor de deur, de gordijnen

zijn gesloten, flesje shampoo voor het badkamerraampje. Deze

bewoner laat de renovatie letterlijk en figuurlijk langs zich heen

gaan. “Bewoners hadden inderdaad de keuze om wel of niet deel

te nemen aan deze grootschalige renovatie van 154 woningen.

Uiteindelijk hebben 22 woningen niet meegedaan”, legt Emile Kint

uit. De woningen zijn gebouwd in 1953 en de laatste renovatie

was in 1990. De sociale huurwoningen worden geheel gerenoveerd

en maken daarmee een energiesprong van label G naar Label A.

De woningen worden met 50% vergroot middels een nieuwe

aanbouw en prefab dakkapel. Deze dakkapel is later in het traject

toegevoegd. Doel is om karakteristieke elementen als de daken en

binnenterreinen te behouden. 

Stevige duurzame ambitie

Emile: “In dit omvangrijke project was communicatie ons speerpunt,

want de bewoners krijgen heel wat voor hun kiezen: zeven maanden

zitten ze in de rotzooi, in een bouwput. Ze moeten tijdelijk naar een

wisselwoning buiten de wijk. En ik kan communiceren wat ik wil,

maar wanneer de bulldozers door je achtertuin rijden is dat niet

prettig. Ook bij het uitwisselen van technische informatie aan de

bewoners is er wel eens wat praktische informatie vergeten. Zo kan

er bijvoorbeeld geen plantje op de vensterbank worden gezet bij

HR++ glas. We moeten ons dus echt verplaatsen in de de mensen

en huurdersinformatie verstrekken in plaats van technische infor-

matie. Speciaal hiervoor hebben we collega Marij Kuijpers op het

project gezet. De informatiepagina over de Renovatie van Berkdijk

op de website van TBV Wonen is een handig communicatiemiddel. 

Alle inspanningen nu, zorgen ervoor dat het proces zal slagen.

Hierna wordt Berkdijk als impulswijk aangemerkt en streven we

ernaar armoede verder te bestrijden door mensen aan werk of een

stageplek te helpen en zo de afstand tot de arbeidsmarkt te ver-

kleinen. Dit doen we door samenwerking via netwerken.”

Rob Vinke kijkt ondanks de kleine aanloopproblemen tevreden terug

is de toekomst
vertegenwoordigd.” “Het was een compleet nieuw en eigenlijk ‘wild’

idee, glimlacht Paul, maar het is fijn als je opdrachtgever erin ge-

looft. Waar snelheid aanvankelijk de hoofdreden was, zijn achteraf

een hogere kwaliteit, meer draagvlak en een enorme betrokkenheid,

een aangenaam bijproduct van deze sessies gebleken.” “Gedurende

die week keken 75 gebruikers naar de hen voorgelegde ontwerpen,

niet alleen vanuit hun eigen perspectief maar ook vanuit dat van

hun collega’s, gaat Jos verder. De crux van deze aanpak is dat je op

die manier meteen alle invalshoeken samen hebt. In één team zaten

bijvoorbeeld een logistiek medewerker naast een chirurg. De snel-

kookpanmethode resulteerde al na een week in een ontwerp dat

uiteindelijk voor 95% definitief zou zijn. Bij een normaal traject zou

dat op z’n minst drie maanden hebben geduurd. Wij zijn multidis-

ciplinair begonnen om vervolgens monodisciplinair aan de verdere

verbetering te werken. Dat is compleet tegenovergesteld aan de

traditionele aanpak.“

Langs de meetlat

“De eerste stap bestond erin de criteria te bepalen waartegen de

wensen van de gebruikers werden afgewogen, vervolgt Hans. De

‘tien-schillenaanpak’ noemden we het… laag na laag afpellen tot

je aan de kernvraag komt: Is dit in het belang van de patiënt?”.

Want dat was van meet af aan de maatstaf. Bij een discussie tussen

twee partijen werd hun respectieve wens dus tegen de meetlat

gehouden: is het belangrijk of minder belangrijk voor de patiënt?

Het resultaat van deze weging leidde tot een totaal ander concept

waarbij de patiënt in alles centraal staat, aldus Jos. Waar vroeger

de patiënt naar de onderzoekskamer van de dokter ging, komt de

dokter nu naar de patiënt. De dokter stapt als het ware het domein

van de patiënt binnen. Vermits de meeste kamers eenpersoons-

kamers zijn, kan hij probleemloos alle onderzoeken en gesprekken

bij de patiënt zelf voeren. Met de sfeervolle verlichting, techniek die

weggewerkt zit achter een kastenwand en posters met vertrouwde

landschapsbeelden uit de omgeving, ziet diens kamer er ook meer

slaapkamer dan ziekenhuiskamer uit en dat kadert perfect in de

‘healing-environment’-gedachte.” 

‘Het is meer slaapkamer dan

ziekenkamer’

Veilige openheid

Transparantie en privacy zijn de rode draad in de renovatie. Althans

privacy voor de patiënt, want toen een verpleegkundige tijdens de

sessies opperde dat er geen plek meer was voor verpleegkundigen

om zich terug te trekken, riposteerde Jos Verschuren dat privacy

voor een verpleegkundige met dienst, niet in het belang van de pa-

tiënt is. Patiënten daarentegen kunnen zelf bepalen of ze de deur

van hun kamer al dan niet openlaten. Doen ze dat wel, dan hebben

ze dankzij de glazen wanden een goed overzicht van wat er zoal in

het middengedeelte gebeurt. Zij zien meteen ook de verpleegkun-

digen en dat geeft hen een gevoel van veiligheid. Voor de bezoekers
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op het eerste project uit aanbesteding: “Voor Alphons Coolen is

dit een groot project en ik denk dat het bouwbedrijf zich toch op

een aantal zaken verkeken heeft. In de praktijk zijn er altijd een

aantal kinderziektes; voordat het treintje loopt, zijn we vijf huizen

verder; de aanwezigheid van asbest heeft de kosten opgeschroefd

en de communicatie liep in beginsel wat stroef. Wij waren natuurlijk

altijd gewend met eigen mensen te werken en dan ontstaat er geen

communicatiestoornis tussen twee partijen. Je bent nu afhankelijk

van een andere partij, de ‘boze buitenwereld’. Het is voor ons en

voor Alphons Coolen een goed leerproces geweest. Ik ben nog

steeds gelukkig met de keuze van uitbesteden. Samenwerken is

de toekomst.” 

Verbinding met de wijk

Een project waar samenwerken onontbeerlijk is: Zonnehof. Het

verzorgingstehuis Zonnehof in de wijk De Reit ging een aantal jaren

geleden plat. De nieuwbouw die nu op de grote lege plek verrijst,

is het resultaat van samenwerking tussen TBV Wonen, Stichting

Schakelring, kinderopvangorganisatie NulVier Tilburg en fysio- en

manuele therapie Albers en Van Dommelen. Centraal uitgangspunt

is dienstverlening en producten gericht op wonen voor ouderen,

opvang voor kinderen van 0-4 jaar en kwaliteit van leven. Het

concept Zonnehof bestaat uit verschillende onderdelen. Het wordt

een gebouw met bijzondere ruimtes als een wijkrestaurant, een

grand café, commerciële ruimtes en 30 zelfstandige koopapparte-

menten. De wijkservicevoorzieningen vormen de verbinding met de

wijk: ‘Zonnehof als Huis van de Reit’.

In eerste instantie was woningcorporatie Tiwos de opdrachtgever.

Tijdens het voortraject heeft TBV Wonen haar collega Tiwos de

helpende hand geboden. Deze samenwerking resulteerd in een

totale overname van het project van Tiwos.

“Bij het intensieve voorbereidingstraject is besproken hoe de markt

op te gaan”, vertelt Emile Kint. “Er is besloten een bouwteam te vor-

men met de partijen waar we veel mee samenwerken. Er is een con-

sortium neergezet van Alphons Coolen Bouw en Remmers Bouw-

groep. Deze bouwcombinatie verzorgt de realisatie. 

Met dit nieuwbouwproject is een stevige duurzame ambitie neer-

gezet. “Het wordt een heel groen gebouw met onder andere warmte

koude opslag. De nieuwbouw is zodanig energiezuinig en technisch

ingericht dat meer dan 73 % CO2 bespaard wordt ten opzichte

van huidige conventionele bouw. Dit is een forse stap in de richting

van het beleid van de gemeente Tilburg om in 2045 CO2 neutraal

te zijn”, aldus Rob Vinke.

8 41

Bewoond huis in de bouwput van Berkdijk

De nieuwe zorg
‘Komt een dokter bij de patiënt’

Dankzij snelkookpan-sessies verliep het ontwerp-

traject ongeëvenaard soepel en efficiënt. Ook de

aanbestedingsprocedure resulteerde snel in een

duidelijke keuze voor de gelegenheidscombinatie

rond Heerkens van Bavel Bouw. En als klap op de

vuurpijl wordt ook de uitvoering van de renovatie

een proeve van ‘Lean’ bouwen. Welke motor drijft

deze goed geoliede machine? We vroegen het aan

Ad van de Laar (manager Facilitair Bedrijf van het

Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis), Paul van Aerde

(Aerde advies & bouwmanagement), Jos Verschuren

(coördinator bouw en hoofd van de zorgeenheid

Heelkunde) en Hans de Jong (projectmanager).

Bouwen met visie

“Het is de meest complexe en omvangrijke renovatie sinds 1982,

zegt Ad van de Laar. Nagenoeg alle dokters, verpleegkundigen en

ondersteunende diensten zijn erbij betrokken en dat betekent

toch gauw zo’n 1200 medewerkers, de patiënten niet meegerekend.

Met de verbouwing gaat een omvangrijke organisatiewijziging

gepaard. In feite is de renovatie  gekoppeld aan de veranderende

zorgvisie. ‘Hoe willen we dat de klinische zorg er de komende tien

jaar uitziet?’, was de vraag waarop het hele renovatieproject berust.

Het antwoord was bepalend hoe de verpleegkundige afdelingen er

voortaan moesten uitzien.”

‘Het was een wild en nieuw idee’

In de snelkookpan

“Gezien de grote impact op zowel medewerkers als patiënten was

het zaak die visie zo helder mogelijk te omlijnen; je wilt immers toch

iets neerzetten dat voor lange tijd mee kan. Om dat proces zo snel

en effectief mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde Paul (van Aerde)

de snelkookpansessies. In een rustige omgeving en met de mobiel-

tjes in de off-stand, zijn we met afgevaardigden van alle gebrui-

kersgroepen om de tafel gaan zitten. Ook de patiënten waren

Vlnr.: Jos Verschuren, Hans de Jong, Ad van de Laar, Paul van Aerde
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Energiesprong-prijs

TBV Wonen werkt keihard aan het ambitieuze doel CO2-neutraal

woningbezit in 2045. In 2010 is een pilot gestart waarbij acht

bestaande woningen gerenoveerd zijn tot passiefhuis niveau label

A++. Emile Kint legt uit: “Energie neutraal bouwen kost 105.000

euro. Label B wordt gerealiseerd met circa 38.000 euro, dat is zo’n

eenderde van de energie neutrale investering. Is Label A++ de

investering wel waard vragen wij ons af?” TBV Wonen heeft ervoor

gekozen om veel meer woningen naar Label B te trekken in plaats

van een klein aantal woningen passief te houden. De komende jaren

worden daarom energetisch aangepakt. “We streven regulier naar

minimaal energielabel B of twee stappen omhoog. Dit is geen nieuw

initiatief, dat deden we al langer, alleen maakten we dat niet bekend.

We kloppen ons soms te weinig op de borst, maar dat is een mindset

die langzaam gaat veranderen”, aldus Kint. 

Drie woningcorporaties in Tilburg zullen de komende vier jaar 4.000

woningen energetisch gaan verbeteren. Hiermee leveren ze een

bijdrage aan energiebesparing en armoedebestrijding, want in de

slechtst geïsoleerde huizen wonen vaak mensen met de allerlaagste

inkomens. Deze operatie levert de bewoners comfort en een ener-

giebesparing op en de CO2reductie draagt bij aan een klimaatver-

betering. TBV Wonen won eind 2011 de landelijke Energiesprong-

prijs in het kader van het Glazen Huis 2011. TBV Wonen was de cor-

poratie die én een hoge ambitie op het gebied van energiebesparing

heeft én deze ambitie ook vertaalt in realisatie. Energie is goed in-

gebed in de strategie van de organisatie. Wat ook meewoog bij het

toekennen van de prijs, is dat TBV Wonen en een aantal verschil-

lende partijen de koppen bij elkaar heeft gestoken om meer te gaan

samenwerken. Deze zogenoemde Belanghouders zijn bedrijven die

opereren in het maatschappelijk middenveld, stakeholders, make-

laars en aannemers. “De samenwerking tussen Belanghouders is

heel erg aangeslagen”, aldus initiatiefnemer Rob Vinke trots. 

Project : Renovatie Berkdijk

Locatie : Tilburg

Architect : Kuin & Kuin Architecten

Opdrachtgever : TBV Wonen

Omvang : 154 sociale huurwoningen

Start renovatie : mei 2010

Oplevering : 1e kwartaal 2013

40 9

Afhankelijk van de boze buitenwereld

Weggeslagen achtergevel renovatiewoning Berkdijk

ware voor op de toekomst van de radiotherapie, zonder dat je die

echt kent, terwijl je  toch grote bouwkundige ingrepen in de toe-

komst wil voorkomen.” 

Uitdagend en gefaseerd

“Dat het project ook op bouwkundig vlak een hele uitdaging in-

houdt, hoeft geen betoog. Beneden komen er vijf nieuwe stralings-

bunkers bij; uiteindelijk allemaal bestemd voor het CBOI. Verder

beschikt de afdeling over een onderzoeksbunker voor ontwikkelin-

gen aan de MRI-LINAC en acht bestralingsbunkers voor conventio-

nele radiotherapie, licht Jack toe. Daarnaast komt er een onderwijs-

gedeelte - met een auditorium waar honderdtwintig man in kan en

presentatieruimtes – want naar verwachting zullen de komende drie

jaar medici, laboranten en technici wereldwijd hierheen komen om

meer te leren over de MRI-versneller en het gebruik ervan. Tot slot

komen er boven in het gebouw nog een tachtigtal kantoren. Het

hele project staat onder een enorme tijdsdruk, wat meteen ook ver-

klaart waarom het gefaseerd wordt opgeleverd. Afgelopen augustus

hebben we de eerste bunker in gebruik genomen terwijl men nog

bezig is met de ruwbouw van de kantoren en wijzelf nog aan het

nadenken zijn over de invulling van het onderwijsgedeelte. Het

maakt dit project bijzonder én uitdagend, zowel voor de bouwer als

voor ons, de gebruikers. Als je een dergelijk traject met elkaar ingaat,

is flexibiliteit van alle betrokken partijen, de bouwkundige project-

leider, architect (EGM architecten Dordrecht) en het bouwteam, een

essentiële vereiste en ik moet zeggen dat Heerkens van Bavel een

zéér flexibele partij is gebleken, aldus Jack.”

Bepalende rol van beton

Maar flexibiliteit is niet het enige waarover Jack de Koning zich

lovend uitlaat. “Heerkens van Bavel denkt ook kritisch met ons mee

en dat waarderen wij ten zeerste. Op zichzelf is een bouwproject

met veel beton niet spectaculair, maar dat wordt het wel als het

gaat om stralingsbunkers. Gezien de stralingsveiligheid zit je al gauw

aan anderhalve tot twee meter dikke betonnen muren en vloer.

Het betekent dat de werkelijke gebruiksoppervlakte gereduceerd

wordt tot de helft van het totaaloppervlak. Het betekent dus ook

dat je de beschikbare ruimte optimaal moet benutten. Als het bouw-

team dan komt met de suggestie om barietbeton te gebruiken

in plaats van gewoon beton omdat dit ruimte schept, zijn wij daar

uiteraard erg blij mee, lacht Jack.”

‘Ze lopen zelfs vóór op de planning’

Kiezen voor Heerkens van Bavel

“Alle deadlines zijn tot nu toe gerespecteerd, waarbij ik wel wil

benadrukken dat kwaliteit altijd voor deadlines gaat…. Dat men zelfs

voorop loopt op de planning is dus zeker een aangename verrassing,

vervolgt Jack. Zoals het er nu uitziet hopen ze zelfs voor de Kerst

het hele gebouw glasdicht te hebben en het voor de bouwvak van

2013 volledig klaar te hebben. Het is een gedurfde bewering maar

Heerkens van Bavel maakt zich sterk dat het lukt. Zelf Brabander

zijnde, bevalt mij uiteraard de no-nonsense-mentaliteit van de bou-

wer en de instelling om in oplossingen in plaats van in problemen

te denken. Toen het project begon, was het erg slecht weer met

sterke vorst. Maar in plaats van vorstverlet, besloot Heerkens om

pas om 9 of 10u te beginnen en alsnog volle werkdagen te maken.

Eveneens een sterk punt is dat de werkzaamheden die andere pro-

cessen verstoren (zoals het storten van beton) buiten de werkuren

of tijdens het weekend of feestdagen worden ingepland. Kortom,

wij zijn erg tevreden met en over Heerkens van Bavel. Waarom onze

keuze op hen viel? Ten eerste omdat je in deze tijd toch het beste

kiest voor een stabiele bouwer en ten tweede omdat deze bouwer

ervaring heeft met het werken in de gezondheidszorg; het bouwen

van een ziekenhuis(afdeling) is toch anders dan het aanleggen van

een voetbalveld. Dat zij erg snel, flexibel en constructief samenwer-

ken met onze architecten, ons intern bouwteam en alle betrokken

partijen maakt de keuze voor hen meer dan terecht.”

‘Je kiest voor een stabiele bouwer’

Projectgegevens :

Omvang : 6.550 m2

Locatie : Utrecht

Architect : EMG Architecten BV Dordrecht

Opdrachtgever : UMC Utrecht

“Het is een in theorie onmogelijke combinatie”
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Er zit ruimte

NOS-journaal

“De ultieme oplevering van het CBOI-project zal ongetwijfeld

kunnen rekenen op (inter)nationale aandacht. Het is inderdaad

een potentieel item voor het NOS-journaal, beantwoordt Jack

de Koning de vraag. Als alles lukt, betekent het niets minder dan

een doorbraak op oncologiegebied. Niet zozeer omdat er een nieuwe

techniek wordt toegepast, maar wel omdat het gaat om een

combinatie die in theorie technisch erg complex is: enerzijds de

MRI als beeldvormend instrument, anderzijds de lineaire versneller

als bestralingstoestel. Simplistisch gesteld maakt deze combinatie

dat de bestraling meegaat met bewegingen van de patiënt (bv. met

diens ademhaling), waardoor je op elk moment de optimale dosis

kunt geven en ook kunt zien wat je doet. Het toestel wordt in

het UMC Utrecht ontwikkeld en voorbereid op klinisch gebruik.

Het project staat onder geheimhoudingsplicht. Er zijn grote spelers

(Philips, Elekta…) bij betrokken en grote bedragen mee gemoeid.

Om je een idee te geven: de bouwkosten vormen slechts een derde

van de totale kostprijs, de overige tweederde komt op het conto

van de toestellen. De bestralingsbunkers gaan naar verwachting

dertig à vijftig jaar mee, de toestellen zo’n 10 jaar. Bijzonder aan dit

project is dat je begint met bouwen terwijl je nog niet weet hoe de

definitieve MRI-versneller eruitziet. Je bereidt het gebouw als het

wereldprimeur
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Alphons Coolen is op zoek naar de ruimte in de bouwko-

lom! Die ruimte vindt het bouwbedrijf in samenwerking.

Samenwerkingsverbanden van groot naar klein: ketensa-

menwerking, bouwcombinaties, bouwteams, allianties en

collectief particulier opdrachtgeverschap. Toin Meeuwsen

(49), directeur Alphons Coolen sinds 2007, pleit daarbij

voor openheid. “Weg met de dubbele agenda’s. De basis

van een goede samenwerking is openheid, duidelijkheid

en vertrouwen. Dan komen we een stap dichterbij het

hoogste goed: ketensamenwerking.”

Samenwerken is tegenwoordig niet meer weg te denken in de bouwwereld.

Toin Meeuwsen noemt een aantal projecten in Tilburg die gerealiseerd zijn

door intensieve samenwerking met de opdrachtgevers in bouwteamverband.

Voorbeelden hiervan zijn het appartementencomplex aan de Trouwlaan en

de realisatie van de Bouwmeesterbuurt 2e fase. Ook is het ons bedrijf niet

vreemd om in Bouwcombinaties te participeren. Enkele voorbeelden daarvan

zijn het appartementencomplex Diamantkruising en Leijendael en het meest

recente project is woonzorg complex Zonnehof te Tilburg. Deze projecten

zijn allen gerealiseerd door Bouwcombinatie Remmers-Coolen VOF welke

sinds 2003 bestaat.

Dit samenwerkingsverband dankt haar succes aan het feit dat het qua om-

vang en mentaliteit gelijkwaardige partijen zijn. De twee autonome, van oor-

sprong Tilburgse familiebedrijven passen op alle fronten bij elkaar. Binnen

de organisaties, in alle lagen van de bedrijven, heerst een wederzijds respect.

Ook op directieniveau, met leeftijdgenoot Peter Picavet, directeur Remmers

Bouwgroep B.V. hebben we een klik. Net als in een perfect huwelijk respec-

teren partners elkaar blindelings. Het is een tandem waarbij beiden even

hard trappen om gestaag vooruit te komen en om het gezamenlijke doel

te bereiken. Uiteraard wordt per project kennis en expertise afgewogen en

bepaald wie welke taken ter hand neemt. Het meest recente voorbeeld van

deze succesformule is het project Zonnehof waarbij onze gezamenlijke

noeste arbeid heeft geleid tot de ondertekening van het contract vlak voor

de bouwvak 2012.

in de bouwkolom!
Werken aan een
Omdat er geen tijd te verliezen is…

Indirect werkt Heerkens van Bavel aan een medische

wereldprimeur. De nieuwe stralingsbunkers van het

CBOI (Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Inter-

venties) van het UMC Utrecht herbergen straks immers

de MRI-LINAC (MRI Linear  Accelerator). In lekentaal ge-

steld: ze zijn bedoeld voor een baanbrekende beeld-

gestuurde radiotherapie gericht op kankerpatiënten. 

De bouw staat onder enorme tijdsdruk, maar volgens

Jack de Koning, hoofd Dosimetrie en Techniek én toe-

komstig gebruiker, slaagt de bouwer met verve in zijn

opdracht.
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Ondanks deze, voor de woningbouw, zeer moeilijke tijden is Toin

Meeuwsen tevreden over zijn bedrijf. Hij heeft de juiste medewer-

kers om zich heen vergaard en is trots op de lange dienstverbanden

binnen Alphons Coolen. Hij heeft het gevoel dat hij er zijn passie in

kwijt kan. Alphons Coolen is binnen de Heerkens van Bavel Groep

gespecialiseerd in woningbouw in de breedste zin van het woord.

Zij ontwikkelt, realiseert, renoveert, restaureert, onderhoudt en

beheert van groot naar klein.

Toin: “Binnen deze diversiteit opereren wij ook als bouwteampartner. 

Naast het deelnemen aan bouwteams verwerft Alphons Coolen ook

haar opdrachten vanuit aanbestedingen. Een paar jaar geleden was

het zo dat je meedeed aan aanbestedingen om je prijsniveau te toet-

sen. Nu moet je mee doen! ” Een recent voorbeeld: TBV Wonen wilde

de grootschalige renovatie van

de Berkdijk aanbesteden. Al-

phons Coolen zag dit als een in-

vestering voor de toekomst. “Als

je altijd voor deze opdrachtge-

ver werkt, kun je als bouwteam-

partner niet als vijfde eindigen

in een aanbesteding. We hebben

alles uit de kast gehaald en heb-

ben heel diep geschreven. We

hebben er dus zelf voor gekozen

om voor een bepaald prijsniveau

te werken. Daarbij blijft kwaliteit

altijd op nummer één staan, on-

geacht de prijs.” Deze tijden van

economische crisis vragen om

creatief handelen. Toen Alphons Coolen de opdracht voor het pro-

ject Bouwmeester 1e fase binnensleepte, heeft Toin een visje uitge-

worpen om in het bouwteam te komen van Bouwmeester 2e fase.

“Dat is gelukt! De Nieuwe Bouwmeester is een project waar we trots

op mogen zijn.” 

Zoet en zuur

Het werken in een bouwteam heeft de persoonlijke voorkeur van

Toin Meeuwsen. “Daar is ons apparaat op ingericht. We brengen

kennis en kunde in, zijn proactief en dat dragen we uit naar de klant.

Ik ben ervan overtuigd dat alle werknemers binnen onze gelederen

deze vaardigheden hebben om onze opdrachtgevers perfect van

dienst te zijn. 

Bouwteampartner zijn vraagt om een andere attitude. Een aanbe-

steding is een wedstrijd om prijs, conform de aangereikte beschei-

den. In een bouwteam liggen de verantwoordelijkheden anders.

Hierin kun je nog meer van jezelf laten zien door je kwetsbaar op te

stellen en transparantie te verschaffen. Je moet voorbij gaan aan

eigen belangen en geen kaarten tegen de borst houden. Je moet

je mentaliteit aanpassen, intensiever samenwerken en nog meer

verantwoordelijkheden delen; zoet en zuur. Zo ontstaat ketensa-

menwerking. Een voorwaarde voor deze samenwerking is dat er

aan de voorkant hele goede afspraken gemaakt moeten worden.

Om ons heen gebeurt dit al, daar willen wij ook in mee. Begin 2012

deden de zusterbedrijven Heerkens van Bavel Bouw en Alphons

Coolen Bouw mee aan een selectieprocedure voor een ketensamen-

werking voor een viertal projecten in Waalwijk. De bouwcombinatie

Heerkens-Coolen heeft gepoogd het werk naar zich toe te trekken.

“Op de longlist van 12 naar 6 naar 3 zijn we uiteindelijk als tweede

geëindigd. Wij pretendeerden niet de wijsheid van ketensamenwer-

king in pacht te hebben”, legt Toin uit. Omdat de hoofdmoot van

dit project een woon-zorg gerelateerd product was met een brede

school en appartementencomplexen wilden we de samenwerking

en ervaring zoals de Bouwcombinatie die bij het project Vita te Rijen

heeft opgedaan in Waalwijk, continueren. Wat we van dit traject

geleerd hebben, is dat we sterk zijn in de randvoorwaarden, maar

dat die wel aan de voorzijde

duidelijk moeten zijn zodat alle

neuzen dezelfde kant op staan:

Dít gaan we doen, binnen díe

tijd, voor dát bedrag. Openheid

en duidelijkheid.”

Toin is van mening dat ook op-

drachtgevers er nog aan moe-

ten wennen dat zij meer open-

heid van zaken moeten durven

geven. “Opdrachtgevers werken

nog te vaak met dubbele agen-

da’s en houden zaken lang ach-

ter de hand. Ze moeten al in een

heel vroeg stadium aangeven

wat de beschikbare budgetten

zijn. Op het moment dat je mede   verantwoordelijk wordt gesteld

voor de beschikbare budgetten ben je ook in staat om hierin je ver-

antwoordelijkheid te kunnen nemen. De basis van ketensamenwer-

king is openheid en vertrouwen”.

Buiten de geijkte paden

Wat brengt de toekomst? In de bouw gaat het slecht, de woning-

bouw is nog slechter, de appartementenmarkt is verzadigd. Toin:

“Appartementengebouwen, grondgebonden woningen realiseren en

uitvoeren van complexe renovatieprojecten kunnen we goed en

doen we graag. Dat hebben we bewezen met resultaten. In deze tijd

moeten we goed nadenken wat we kunnen afzetten en realiseren.

We moeten risicoprofielen opstellen en deze beheersen. Jaren gele-

den hebben we locaties gekocht, te duur blijkt nu. We hadden niet

gerekend op een crisis die zo lang, zo diep en van deze ongekende

omvang zou zijn. Het is heel zuur om investeringen die je hebt ge-

daan toch weer los te laten. Als bouwbedrijf proberen we onze werk-

zaamheden divers te houden en alle opties open te houden. We

proberen niet afhankelijk te zijn. We acteren proactief en proberen

de regie in eigen hand te houden. Alphons Coolen maakt deel uit

van de Heerkens van Bavel Groep. Zij zijn het solide fundament

onder de vele goede en langdurige relaties.” Alphons Coolen staat

in de markt ook bekend om het verduurzamen van de bestaande

Tot medio 2014 is Heerkens van Bavel Bouw nog

volop bezig met diverse, ingrijpende nieuwbouw en

verbouw werkzaamheden bij het Beatrix ziekenhuis

in Gorinchem. Dit is nodig om ook in de toekomst

uitstekende, eigentijdse zorg te kunnen leveren.

Professioneel, kleinschalig en mensgericht. Een mo-

dern toegerust, prettig en gastvrij ziekenhuis voor

patiënten, bezoekers en medewerkers. Het Beatrix-

ziekenhuis maakt deel uit van Rivas Zorggroep, een

ketenorganisatie met bijna alle vormen van zorg.

Beatrix 
ziekenhuis

Wat moet er allemaal gebeuren

• verbouwing ten behoeve van de ondersteunende diensten

• nieuwbouw Operatiecomplex met nieuwe Centrale Sterilisatie 

Afdeling en Verkoever;

• aanpassing poliklinieken;

• afnamelab, piketkamers en verbouwing technische dienst;

• nieuwbouw centrale hal;

• verbouwing ten behoeve van de nieuwe dagbehandeling;

• verbouwing Spoedeisende hulp en Huisartsenpost;

• aanpassing overige poliklinieken.

In de volgende uitgave zullen wij u uitvoerig over het verloop van

de werkzaamheden berichten. Ondertussen kunt u op onze website

regelmatig de vorderingen volgen.
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Maxima Medisch Centrum Hart voor

duurzaam

bouwen

woningvoorraad. Juist in de woningbouw is het leveren van kwaliteit

een must, daarin moet een bouwbedrijf zich onderscheiden. Beheer-

sing van het proces, op technische, logistieke en financiële gronden.

Toin: “We moeten nadenken over de verkoopprijzen van woningen,

hoe komt het toch dat de bouwprijs dit level heeft bereikt? Waar

in de kolom zijn mogelijkheden om te verdienen of te besparen?

Waar kunnen we het anders doen? Wij zijn op zoek naar ruimte in

die bouwkolom!”

Die ruimte zit in samenwerking. Verspillingen en doublures moeten

uit de bouwkolom gehaald worden. Toin kan het niet vaak genoeg

benadrukken: “We moeten lean bouwen, met elkaar heel goed

nadenken over wie wat het beste kan en doet. In de bouwkolom

zie je een verschuiving ontstaan. Intensiever samenwerken, beter

naar elkaar luisteren, openstaan voor ideeën, van de geijkte paden

afwijken en het beheersen van de faalkosten. Voor het project

Berkdijk (renovatie van 154 sociale huurwoningen) hebben wij

hiervoor een gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen.     

We hebben Lean Consultancy Group gevraagd Alphons Coolen

mee te helpen om te leren lean te bouwen. Bij Berkdijk waren 16

verschillende marktpartijen betrokken. Het proces is geanalyseerd

en er is een gezamenlijke planning opgesteld. Waar zitten de

doublures? Tijdens dit proces ontstaat respect voor elkaars werk

en een soepeler communicatie. Hierna is de planning opnieuw op-

gesteld en vertaald naar de bewoners. We hebben het uitvoerings-

team moeten opschalen. Er waren meer competenties vereist dan

alleen maar technische vakkennis. Het liefst had ik een mandje met

al die mensen”, knipoogt Toin.

Eén keten, één aanspreekpunt

Een ander initiatief, gestoeld op samenwerking, is GreenCORE.

Een negental partners, waaronder Alphons Coolen Bouw, Remmers

Bouwbedrijf, Sunburst en de architecten en stedenbouwkundigen

behorende tot De Vierde Toren, vormen een bouwketen.

Het doel van deze ketensamenwerking is te komen tot een ”integrale

verduurzaming van woningen en gebouwen volgens de 6E –me-

thode”.  Eén keten betekent één aanspreekpunt voor alle facetten

van een duurzaam bouwproces. GreenCORE is een initiatief dat

is ontstaan naar aanleiding van het Klimaatakkoord van de stad

Tilburg. Gemeente Tilburg heeft het Klimaatbureau in het leven

geroepen voor het bevorderen van een duurzame en energiezuinige

leefomgeving. 

Binnen het actieprogramma van het Klimaatbureau zijn er diverse

sectorale allianties opgezet om het gedachtengoed van het akkoord

daadwerkelijk uit te voeren. Vanuit GreenCORE   vertegenwoordigen

genoemde bouwbedrijven de “alliantie-bouw”

Nu is het een kwestie van investeren van tijd.” GreenCORE is vanuit

Tilburg ontstaan, maar niet alleen voor Tilburg bedoeld. Het is een

ketensamenwerking voor de toekomst.”

De eerste ideeën om kindergeneeskunde en gynaeco-

logie in elkaar te schuiven, zijn al minstens tien jaar

oud. Door beide specialismen te integreren, is het

makkelijker om moeder en kind samen te behande-

len en op één kamer te laten verblijven tenzij dit me-

disch gezien echt niet anders kan. “In het realiseren

van dit soort “gezinsgerichte zorg” liep het MMC

tegen grenzen aan, met name in de huisvesting.

Het huidige ziekenhuis in Veldhoven was veel te klein

gebouwd. Uitbreiding was dus noodzakelijk.

Heerkens van Bavel verwierf de opdracht tot realisatie van het Vrouw-

Moeder-Kind centrum. Een uniek centrum voor gezinsgerichte zorg.

Het unieke karakter zit in de combinatie van de aanwezigheid van een

aantal medisch specialistische superspecialisaties (onder anderen kin-

dercardiologie en kinderanesthesie), organisatie van zorg rondom het

gezin maar vooral ook de sfeer en uitstraling van het centrum.

Uitgangspunt van het centrum is dat het verblijf niet moet voelen als

in een ziekenhuis, maar meer als in een huiskamerachtige sfeer die

actief bijdraagt aan het beter worden. Het project werd in twee fasen

opgeleverd, waarvan de tweede fase begin 2012. In september van

dit jaar werd het Vrouw-Moeder-Kind centrum officieel geopend door

Zijne Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima. 

Dat het Maxima Medisch Centrum tevreden was met de werkwijze

van Heerkens van Bavel moge blijken uit de nieuwe opdracht die werd

verworven, nl. de nieuwbouw van het Psychiatrisch Centrum. 

Op de locatie in Veldhoven wordt momenteel nieuwbouw gerealiseerd

waarin de huidige kliniek van locatie Eindhoven én Veldhoven samen

worden gehuisvest. 

Oplevering vindt plaats in December. Aansluitend wordt de bestaande

afdeling psychiatrie grondig verbouwd. Naar verwachting is deze

verbouwing zomer 2013 gereed.

ZORGEN

Magazine 230x320 nr.3 DEF 12-12-2012_hvb  21-12-12  13:10  Pagina 13



14 35

‘‘t Witte Huis aan de Prof. Dondersstraat wordt vol-

ledig in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht en

krijgt opnieuw een “leeffunctie”.

In 1929 werd dit woonhuis, in opdracht van Leerfabriek Oisterwijk,

gebouwd voor ondernemer Max Weil. Deze bijzonder ruime villa,

ontworpen door Otto Triebel, werd gebouwd in een woonwijk die

als representatieve woonbuurt moest dienen rond het voormalig

centraal gelegen Elisabeth Ziekenhuis. Je kunt stellen dat dit ook

heden ten dage nog één van de mooiste wijken van onze stad is.

Het huis is in Tilburg het mooiste voorbeeld van “de nieuwe zake-

lijkheid” ; een blokvormige bouwmassa met platte daken, stalen

raamprofielen en witgepleisterde gevels. Op 1 mei 1954 kreeg het

pand een heel andere functie. Het werd in gebruik genomen door

het, in 1952 opgerichte, Radiotherapeutisch Instituut. De eerste ge-

neesheer-directeur was dr. Bernard Verbeeten. Het gebouw kreeg in

de volksmond de naam ”t Witte Huis’. Een publicatie uit 1952 zegt

hierover het volgende:

RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT TE TILBURG.
Op instigatie van het bestuur van het St. Elisabethziekenhuis
is besloten te Tilburg een radiotherapeutisch instituut op
te richten, dat zijn zetel zal hebben in het “Witte Huis”
aan de prof. Dondersstraat 20. Tot directeur is benoemd
dr. B. VERBEETEN. Burgemeesters en Wethouders hebben
de Raad voorgesteld het exploitatietekort, dat de eerste
twee jaren wordt geraamd op f 35.000 per jaar en de
volgende acht jaren op f 30.000 per jaar, te willen dekken
(Oost-Brabant, Eindhoven, 26 Mei).

Tot eind jaren zeventig hebben er behandelingen plaatsgevonden

op het gebied van bestralingen, totdat het Verbeeten Instituut ver-

huisde naar de huidige locatie nabij het TweeSteden Ziekenhuis.

Tussen 1981 en 2010 had het pand een kantoorfunctie, onder meer

voor de stichting RK Gasthuis. De laatste gebruiker was reclame-

bureau RAL. Het pand, dat inmiddels op de lijst van Rijksmonumen-

ten is geplaatst, werd daarna aangekocht door Rob Phillippart

en Maarten van Bemmel. Je begrijpt dat na zoveel “uiteenlopende

bewoners” er niet veel meer over was van het oorspronkelijk pand.

Heerkens van Bavel Bouw kreeg daarom, samen met architecten-

bureau Van Asten Doomen, de moeilijke opdracht om het pand te

renoveren en terug te brengen in de originele staat en functie, nl.

dat van woonhuis. Echter met het hedendaagse woongenot. Het

heeft heel wat voeten in aarde gehad maar langzaam begint het

vormen aan te nemen. De toegang van het huis is teruggebracht

naar de oorspronkelijke positie. Oude elementen zijn 

behouden en waar mogelijk , zij het met andere materialen, voort-

gezet. Natuurlijk zijn er moderne elementen in opgenomen, maar

als je nu langs het pand loopt, waan je je bijna weer terug in de

begin negentiger jaren. Het resultaat mag er zijn.

STC Waalhaven Rotterdam

“t Witte Huis”
wordt weer
woonhuis

Vanwege een interne herschikking van ruimten,

ontwikkeling van de opleidingen en de leeftijd

van de gebouwen, bleek het noodzakelijk om

nieuwbouw te realiseren voor de opleidingen van

het Scheepvaart en Transport College (STC) op de

locatie Waalhaven Z.z. 18 in Rotterdam. Heerkens

van Bavel Bouw verwierf de opdracht tot realisa-

tie van dit spectaculaire, transparante gebouw.

Het betreft nieuwbouw met theorielokalen, technische praktijkruim-

ten, kantoren voor onderwijzend en ondersteunend personeel en

overige voorzieningen. De nieuwbouw, naar een ontwerp van DP6

architecten, heeft een omvang van ca. 7.500 m² bruto vloeropper-

vlakte en bestaat uit een systeem van gestapelde hallen waarin

praktijkgericht lesgegeven wordt. Het gebouw telt 4 verdiepingen

en heeft een spectaculair uitzicht over de Waalhaven. Aan de kop-

gevels hangen verschillende blauwe gesloten volumes, uitgevoerd

met een verticale beplating. Dit verwijst naar beelden van transport

en containers. Het gebouw heeft een transparante gevel zodat je,

net als in een vitrine, kunt zien wat er binnen gebeurt. In het school-

gebouw is o.a. een Experience Centre gecreëerd waar leerlingen kun-

nen ervaren hoe het is om een vrachtwagen of binnenvaartschip te

besturen, een container te laden of te lossen of hoe het voelt om in

een virtuele haven bovenin een kraan te zitten. Op de Waalhaven

worden de VMBO-opleidingen en enkele haven- en transportoplei-

dingen van het MBO van het Scheepvaart en Transport College aan-

geboden.

Op vrijdag 27 april 2012 werd het nieuwe schoolgebouw van het

Scheepvaart en Transport College opgeleverd en inmiddels is het

pand naar volle tevredenheid van opdrachtgever, onderwijzend

personeel en leerlingen in gebruik.
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in de discussie melden? Deze vrees was bij nader inzien onnodig.

Roy Habets vertelt dat vanaf het prille ontwerpstadium de archi-

tecten op een zeer prettige manier meegedacht hebben. Naast

kennis van het budget en technische installatie, waren zij ook met-

een op de hoogte van de beperkingen. Bijvoorbeeld: de tegels voor

de trap waren niet direct uit voorraad leverbaar. Maarten van der

Hulst is speciaal naar een groeve in Maastricht gereden om verze-

kerd te zijn van dezelfde steen. Een ander voorbeeld betrof het met-

selwerk. Om het oorspronkelijke metselwerk te herstellen heeft

Heerkens van Bavel een stapje extra gedaan en alle stenen herge-

bruikt; monnikenwerk. 

Maarten: “Ik heb met plezier aan dit project gewerkt. Deze bouw

is een inspiratiebron voor jonge architecten. Het is een project voor

architectuurliefhebbers.” Jacq. gaat nog een stapje verder: “Het is

een onderdeel van de architectuurgeschiedenis. In ons vak is dit een

gebouw wat er toe doet. We ontdekken wat beklijft en wat overleeft.

Het heeft een groot leereffect. Het gebouw is niet alleen functioneel

maar het is een belevingswereld zoals een stad met pleintjes.

De les voor architecten: het is niet alleen het stapelen van stenen.

Welke belevingswereld roep je op met welke materiaalkeuze?

Met een systeemplafond had je nooit hetzelfde effect bereikt.

Maarten en ik hebben als architectuurliefhebbers aan dit project

gewerkt en ik hoop dat niemand de bezorgde erfgenamen op de

achtergrond gevoeld heeft. Wij hebben ook genegenheid voor de

andere gebouwen op deze campus zoals de Bibliotheek, Maaskant

en Faculty Club. Het zijn allemaal gebouwen voor de toekomst.”

Paul Hoeijmans spreekt zijn hoop uit: “Het zou een hele eer zijn,

wanneer het Cobbenhagengebouw na renovatie op het podium van

Rijksmonumenten terecht zou komen.” 

Eensgezindheid

Het omvangrijke project waarmee 18 miljoen euro gemoeid was,

is binnen het gestelde tijdsvak gerealiseerd. “Het was een prettige

sneltrein en een fijn traject”, typeert Roy Habets de renovatie. “Er is

behoorlijk extra werk verzet, want er zijn altijd onvoorziene omstan-

digheden waar je tegenaan loopt, zoals de forse hoeveelheden

asbest die tevoorschijn kwamen. Alles is keurig binnen de tijd

opgelost. De eensgezindheid bij de uitvoerende partijen is alleen

maar groter geworden toen besloten werd over te gaan tot lean

planning. Iedereen was qua mentaliteit gelijk gestemd: coöperatief

en flexibel. Het projectteam dat vanaf het begin bij elkaar gezet is,

was een sterk punt in het hele traject. We hebben er de sticker lean

opgeplakt toen de inhaalplanning gemaakt werd na de asbestver-

tragingen. Ik sta hard te juichen om lean bouwen nog meer vorm

te geven. Het is een bewustwordingsproces waarbij je beseft dat

iedereen afhankelijk is van jouw bijdrage. Een zeer goed initiatief

om allemaal dezelfde kant op te rennen!” aldus Roy Habets enthou-

siast. “Het was een schoolvoorbeeld, juist door te kunnen laten zien

dat de partijen tegenslagen hebben kunnen wegwerken”, vult Paul

Hoeijmans aan. Jacq. de Brouwer besluit: “Het is een heel mooi vak

als iedereen ambities deelt.”

Project : Renovatie Cobbenhagengebouw

Locatie : Tilburg University, Tilburg

Architect : Bedaux de Brouwer Architecten

Opdrachtgever : Real Estate Management van Facility Services 

Tilburg University

Omvang : 18 miljoen

Start renovatie : mei 2011

Officiële opening : 3 september 2012

Diverse projecten wonen

1

3

4

2

5

1 Willem van Oranje

Waalwijk

2 Helvoirtseweg

Vught

3 Vlagtweddestraat 

Tilburg

4 Boschheem

Oisterwijk

5 Bouwmeesterbuurt 

Tilburg
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Zorgcentrum Zonnehof Tilburg

Wonen, opvang 

en kwaliteit van leven

De bouw van het nieuwe Zonnehof aan de Professor Gimbrèrelaan

is gestart! Bouwcombinatie Remmers / Coolen bouwt een nieuw,

multifunctioneel gebouw, waarbij woongenot, welzijn en service

centraal staan. In samenwerking met Stichting Schakelring, kinder-

opvangorganisatie NulVier Tilburg en Fysio- en Manuele therapie

Albers en Van Dommelen, ontwikkelde TBV Wonen dit nieuwe

concept van wonen en welzijn voor met name senioren. Het ont-

werp is van IAA Architecten en kwam tot stand na een intensieve

voorbereiding. “Het ontwerpen van huisvesting voor ouderen vergt

een speciale aanpak. De nieuwbouw ademt een persoonlijke en

warme sfeer uit. Dat is belangrijk, want de toekomstige bewoners

moeten een thuis vinden in dit “(t)huis van de Reit.” Door rekening

te houden met de wensen van de toekomstige bewoners, komt het

project pas tot leven”.

Op de locatie komen ruime appartementen voor bewoners met

lichte zorgbehoefte en groepswoningen voor kleinschalig wonen.

Woongenot, welzijn en services én zorg op maat voor senioren

komen in het gebouw fysiek tot uiting in onder andere 35 appar-

tementen van 70 m2 voor senioren met een zorg- en / of begelei-

dingsvraag. De nieuwbouw heeft eveneens vijf groepswoningen

voor in totaal 34 psychogeriatrische bewoners. TBV Wonen realiseert

43 woningen die aansluiten bij de wensen van senioren. 13 appar-

tementen van 70 m2 en 30 appartementen van 90 m2. Verder wordt

voorzien in functies zoals restaurant, ontmoetingsruimte, kinder-

dagverblijf en een praktijk voor manuele en fysiotherapie.

Zonnehof wordt ook “duurzaam”. Zo zijn er bijvoorbeeld zon-

nepanelen op het dak voorzien. De zon wordt hiermee de be-

langrijkste energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van duur-

zame materialen die weinig onderhoud nodig hebben. Dit alles

zonder de uitstraling te kort te doen. De nieuwbouw is zodanig

‘energiezuinig’ en technisch ingericht dat meer dan 90%

energie kan worden bespaard.

tijd.” We wandelen door de Portrettenkamer, een oase van rust, waar

alle Rectores Magnifici zijn gerangschikt. In de Togakamer hangen

400 zwart fluwelen toga’s. “Bij oplevering van het gebouw waren

dat er 16”, merkt Paul Hoeijmans op en geeft daarmee nog maar

eens aan hoe de universiteit gegroeid is. 

In het gedeelte van het gebouw waar het Nexus Instituut haar intrek

neemt, kwamen bij de sloop veel verrassingen tevoorschijn. Achter

houten en kurken wanden zaten weer glazen wanden en ramen

verstopt. Het meubilair dat 50 jaar geleden speciaal door Bedaux

ontworpen was, is van stof ontdaan en staat hier als nieuw te

pronken. Paul Hoeijmans vertelt dat onder andere hoogleraar Syl-

vester Eijffinger en de directeur van het Nexus Instituut Kirsten

Walgreen staan te springen om hun luxe en comfortabele kantoor-

meubilair in te ruilen voor het authentieke Bedaux ontwerp. 

De trappenhal wordt verlicht door een enorme kroonluchter met

LED verlichting in de vorm van gloeilampen. Roy Habets wijst op de

brandwerende deuren. Niets dat deze functie  verraad, het zijn

prachtige, enorme glazen puien. Functionaliteit gaat hier helemaal

op in het ontwerp. Wat opvalt is dat in de representatieve ruimtes

van het gebouw, bijvoorbeeld de raadzaal, de ambiance en beleving

iets zakelijker is dan in de rest van het gebouw. De koffiekamer, waar

het catering concept ‘New Dutch’ gepresenteerd wordt, straalt

rust uit. De antracietgrijze supersized lampen die hier hangen, zijn 

speciaal door Bedaux de Brouwer ontworpen. Het Cobbenhagen-

gebouw is opgetrokken in natuurtinten en ademt een serene sfeer.

“Het zijn de mensen die voor kleur en dynamiek zorgen”, verklaart

Paul Hoeijmans.

Inspiratiebron

“Tijdens de uitvoering van het project heb ik me vaak ontzettend

zorgen gemaakt”, laat Jacq. de Brouwer weten, “Het Cobbenhagen-

gebouw is een bijzonder gebouw en iedere verandering is een risico.

Hoe loopt dit af, dacht ik? Achteraf waren mijn zorgen gelukkig niet 

terecht.” Ook aan de kant van de universiteit werd bezorgdheid

geuit: Hoe nadrukkelijk zouden de erfgenamen van Jos Bedaux zich

gemaakt worden.” Jacq. de Brouwer: “Het was zoeken naar een op-

timum en dit is het resultaat. Alle complimenten voor aannemer

Heerkens van Bavel, Cofely en TES Installatietechniek. Wij hadden

een beeld voor ogen en zij hadden de gezamenlijke intentie om dat

te realiseren.” Roy Habets knikt instemmend: “Deze partijen hadden

snel in de gaten wat de bedoeling was. Functioneel is er heel veel

veranderd, maar dat is heel goed ingepast. Zo goed zelfs, dat we de

aannemer gevraagd hebben waar al het geld gebleven is”, knipoogt

hij. 

Waar is het geld gebleven?

Imago

In het Cobbenhagengebouw komt iedereen samen. Omdat er geen

bepaalde faculteit gekoppeld is aan het gebouw is dit het hart van

de campus, de centrale plek voor onderwijs en kantoren. Cobben-

hagen is als gebouw de drager van de slogan van de universiteit:

understanding society. Het biedt studenten alle voorzieningen als

collegezalen, rustige studieplekken en gezellige ontmoetingsruim-

ten. Daarnaast is het Cobbenhagengebouw hét gezicht van Tilburg

University; het beeldmerk. Hier worden congressen georganiseerd

en vinden de afstudeerceremonies plaats. De Topinstituten van de

universiteit, het bestuur en de corporate staff hebben hier hun intrek 

genomen. In het Cobbenhagengebouw wordt de toekomst van

Tilburg University bepaald. 

Jacq. de Brouwer: “Het imago van Tilburg University is als het ware

gekoppeld aan het Cobbenhagengebouw. Wij hebben vast willen

houden aan de oude universitaire stand met haar formele proce-

dures, toga’s, enzovoort. De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan als

in een klassiek klooster, zonder negatieve associaties. Deze tijdsgeest

wordt gerelativeerd door de lichtheid van de glazen wanden rondom

de patio. Het ontwerp is modernistisch en niet gericht op het

verleden.” Tijdens de rondleiding wijst Jacq. trots op de twee wand-

vullende afbeeldingen van Jos Bedaux; een eerbetoon aan de ont-

werper van destijds. “Deze accenten verankeren het gebouw in de
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zoals de luchtkwaliteit, vloeren en plafond. Vanaf het begin heeft

duurzaamheid hoog in het vaandel gestaan. Bovendien wilden we

weer meer onderwijs in het gebouw, het moest levendiger worden.

Er waren in de loop der tijd steeds meer kantoren gekomen ten koste

van ruimte voor studenten en hoogleraren.”

Jos Bedaux heeft 50 jaar geleden het Cobbenhagengebouw ontwor-

pen. Architectenbureau Bedaux de Brouwer kent daarom als geen

ander de ziel van dit gebouw. De opdracht voor de architect was

het restaureren van een monument en het aanpassen van het

gebouw aan de huidige, moderne comfort- en veiligheidseisen.

Er moest een integratie plaatsvinden van technische en bouwkun-

dige elementen en daarbij moest de sfeer, uitstraling en authenti-

citeit gewaarborgd blijven. Het hele voortraject stond in het teken

van afwegingen tussen onderwijs, functionaliteit, behoud van het

monument en de beschikbare middelen. 

Bezorgde erfgenamen op de achtergrond

Maarten van der Hulst: “Onze taak als architect was het erfgoed be-

houden. We moesten een hedendaagse oplossing op bescheiden

wijze toevoegen aan een historisch pand. In eerste instantie komt

alles op je af, je hebt de oplossing nog niet. We hebben een diep-

gaande studie gedaan naar bijvoorbeeld de plekken waar de brand-

puien moesten komen. Er zijn wel duizend verschillende opties.

Binnen de beperking van techniek en regelgeving moest een keuze 

Via het oorspronkelijke toegangspad lopen we gezamenlijk richting

het Cobbenhagengebouw, het kloppend hart van Tilburg University.

Het beeld verandert van introvert naar open, zoals Jacq. de Brouwer

dat zo mooi omschrijft. De bosrand vormt een natuurlijke wal waar-

binnen de burcht van wetenschap en kennis floreert. Een strak

vormgegeven vierkant gebouw verrijst te midden van de grasgroene

tuin met waterpartijen. Binnen treffen we een bijzonder labyrint

van smal en donker en breed en licht. De patio vormt de apo-

theose van het oorspronkelijke ontwerp van architect Jos Bedaux. 

Het gebouw roept een sacrale sfeer van het klooster op en doet de

waardigheid van de oude universitaire stand eer aan.

“Het Cobbenhagengebouw is ons meest waardevolle bezit in de

vastgoedportefeuille en mag met recht een gemeentelijk monument

genoemd worden”, aldus Paul Hoeijmans trots. “Dit allereerste

gebouw op deze bijzondere universiteitscampus is in volle glorie

hersteld en sterk verbeterd. Met veel energie, kunde en professio-

naliteit van de samenwerkende partijen is dit renovatieproject een

succes geworden. Fikse tegenvallers en enorme tijdsdruk werden,

zonder uitzondering, altijd met het oog op ons primaire universitaire

proces aangepakt én overwonnen.”

Optimum

Roy Habets legt uit: “De aanleiding voor de renovatie was de brand-

veiligheid. Deze voldeed niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast

waren er een aantal ongemakken die verbeterd moesten worden

Maatpak voor Hoppenbrouwers

WERKEN

De medewerker staat centraal en het gebouw is een

component dat meebeweegt. Hoppenbrouwers is het

‘gevoel van thuis’ voor Udenhout. Henny de Haas

directeur-eigenaar van Hoppenbrouwers Elektrotech-

niek in Udenhout en architect Jeroen Weijers van

Van Oers Weijers Architecten BNA in Tilburg vertellen

over een bijzonder gebouw.

Hoppenbrouwers Elektrotechniek wil haar medewerkers een creatieve

en inspirerende omgeving bieden om naar behoefte zelfstandig of

samen te werken aan de belofte die zij doen aan hun klanten en/of

collega’s. Deze missie is het uitgangspunt bij het bedenken en ont-

werpen van de uitbreiding van het huidige kantoor en werkplaats aan

de Kreitenmolenstraat 201 in Udenhout. 

Henny de Haas nam vier jaar geleden het pand over van voor-

malig directeur-eigenaar Theo Hoppenbrouwers. “Hoppenbrouwers

Elektrotechniek bestaat 95 jaar en investeert nu geen 5 miljoen om

vervolgens over een paar jaar uit Udenhout te vertrekken”, verzekert

Henny. “Ik had een half miljoen kunnen besparen door te verhuizen

naar Tilburg. Daar zijn genoeg kavels te koop. Maar de combinatie

Hoppenbrouwers en Udenhout heeft naar mijn idee een maatschap-

pelijke belang. Indirect is dat geld waard. Het is alsof je een boom

verzet die zich hier ontwikkeld heeft. Dat heeft een grotere impact

dan je denkt. Hoppenbrouwers is ‘het gevoel van thuis’ voor mensen

uit Udenhout en directe omgeving.”

Leerproces was dure cursus

Het intensieve traject startte eind 2009. Henny de Haas vertelt:

Henny de Haas (l) en Jeroen Weijers (r) bij Leanplanningsbord
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Netwerkplein is de verbinding

Bij het ontwerp kon Jeroen Weijers uitgaan van een leeg vel.

“Ik moest rekening houden met het bestaande pand dat al redelijk

op zichzelf staat. Ik had de keuze om het door te trekken in dezelfde

lijn, maar er is gekozen voor onderscheid. In deze beslissing is

rekening gehouden met de gebruikswaarde in de toekomst. Het

nieuwe pand moet op te delen zijn, zodat eventueel losse units

verhuurd kunnen worden. De grote oppervlakte is zeer efficiënt

ingedeeld en er is een gunstige verhouding ontstaan tussen werk-

ruimte en algemene ruimte. Er is een compacte binnenkern met

daar omheen de kantoren. Medewerkers kunnen aan het raam met

daglicht werken.”

De transparante koppeling tussen de nieuwbouw en het bestaande

gebouw vormt letterlijk en figuurlijk ‘de verbinding’ en zal functio-

neren als een netwerkplein voor medewerkers, klanten, leveranciers

en andere bezoekers. Het open karakter is speciaal ontworpen om

elkaar automatisch te treffen. Bovendien zijn de kantine, het

magazijn en de werkplaats direct verbonden met deze ruimte.

“Iedereen kan hier de passie van onze medewerkers en de kracht

van dit dynamische bedrijf voelen”, aldus een trotse Henny . De ar-

chitect legt uit dat de werkplaats bewust aan de voorkant van het

pand is gesitueerd. “De werkplaats is dé plek in deze organisatie

waar het geld verdiend wordt. De techniek en het vakmanschap mag

voor   iedereen, ook passanten, zichtbaar zijn.” 

Is de signatuur van de architect te herkennen in het pand? Jeroen

lacht: “Er leiden meerdere wegen naar Rome. Dit gebouw heeft

moderne strakke lijnen, is pragmatisch en wordt gekenmerkt door

de tijdloosheid. Mijn uitdaging was oud en nieuw te verbinden en

“We wilden een eigen gebouw. Daarbij stel je de vragen: Wat willen

we? Wat is de rol van de makelaar? Wat is de rol van het milieu?

Wat is de rol van de bank? Er zijn heel veel partijen betrokken bij

het bouwproces. De architect maakt het duur”, lacht Henny naar

Jeroen, “maar deze kijkt verder en laat mogelijkheden zien. Onze

wens was een fijne werkomgeving met lucht en licht. Dat betaalt

zich uiteindelijk terug in minder ziekteverzuim. Wij hebben de

medewerker centraal gesteld en het gebouw is daarbij een compo-

nent dat meebeweegt. Het huidige totaalplaatje is goed voor de

medewerker en het milieu op dit moment en we hebben een stap

gezet in de richting van de toekomst, die bedrijfseconomisch ver-

antwoord is.”

Henny de Haas schakelde architecten Frank van Oers en Jeroen Wei-

jers in. “Van Oers Weijers Architecten ken ik goed. Ik onderhandelde

niet over de prijs, want dat doe je niet net als bij een dokter. Je wil

iets hebben en ik heb me laten verleiden door een geweldig ontwerp

van Jeroen. De vorm en grootte waren overweldigend. Zo ook de

prijs, die in eerste instantie boven ons budget lag. We konden niet

schaven aan het ontwerp, dus er moest een totaal nieuw plan

komen. Dit leerproces was voor mij een dure cursus.” Jeroen lacht:

“Het was al met al een intensief proces, maar dat is gezien de

omvang niet ongewoon. Zo begonnen we met een ellips en eindig-

den we met een vierkant. De betrokkenheid vanuit Hoppenbrouwers

was groot, iedereen had inspraak. Dat vonden wij goed en leuk om

mee te maken. We voelden ons onderdeel van het team. Onze rol

was echter wel om er lijn in te houden en om middelmatigheid

te voorkomen. Door de gezamenlijke inspanning is dat dan ook

gelukt.”

Het Cobbenhagengebouw is het icoon van Til-

burg University. De recente renovatie werd uit-

gevoerd met het vizier op de toekomst en

respect voor het verleden. Paul Hoeijmans,

hoofd Real Estate Management Tilburg Uni-

versity en Roy Habets, projectleider Real Estate

Management Tilburg University en architecten

Jacq. de Brouwer en Maarten van der Hulst

van Bedaux de Brouwer Architecten geven een

rondleiding door het oudste gebouw van de

universiteitscampus. Vlnr: Roy Habets, Maarten van der Hulst, Paul Hoeijmans en Jacq. de Brouwer

Cobbenhagengebouw

Een gebouw wat er toe doet
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Grotius

Versus Hugo de Groot

LEREN

September 2012 werd in opdracht van de Radboud

Universiteit te Nijmegen, het startsein gegeven voor

de realisatie van “Het Grotiusgebouw” in Nijmegen.

CeDrie (Consortium Compacte Campus), bestaande

uit Bouwbedrijf Berghege BV, Heerkens van Bavel

Bouw BV en Kropman Installatietechniek BV. heeft

dit prestigieuze project verworven na Europese

aanbesteding.

Het Grotiusgebouw is vernoemd naar Hugo de Groot (in het Latijn

Hugo Grotius), een beroemd Nederlands jurist, theoloog, classicus,

historicus, staatsman en diplomaat. Grotius is het meest bekend

geworden door zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist

uit slot Loevestein waar hij gevangen zat vanwege een godsdienst-

conflict tussen Johan van Oldebarnevelt en prins Maurits.

Als je het gebouw ziet lijkt het een drie laags gebouw, maar dat is

optisch bedrog. Het atrium brengt de waarheid aan het licht. Het

gebouw ‘zakt’ een laag de grond in en heeft een terugliggende pent-

house-verdieping op het dak: in totaal vijf verdiepingen dus.

Het gebouw is van binnen groter dan het van buiten oogt. De

Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt hoofdgebruiker van het

gebouw. In het gebouw komen diverse onderwijs- en studieruimtes,

een bibliotheek, een restaurant met buitenterras en een collegezaal

met een capaciteit van 500 plaatsen en zal daarmee de grootste

collegezaal van de Radboud Universiteit zijn. Het gebouw krijgt een

totale bruto vloeroppervlakte van ruim 26.000 m2. Onder het

gebouw komt een parkeergarage met een capaciteit van ca. 350

plaatsen.

Op het gebied van duurzaamheid is het project nu al genomineerd

voor het Breeam ‘Excellent’ certificaat. Duurzaamheid wordt o.a.

gerealiseerd door de compactheid van het gebouw en overstekken

van 3,5 meter die in de zomer directe zoninstraling voorkomen

(en dus het risico op oververhitting beperken) en die het zonlicht

dieper het gebouw in reflecteren. Duurzaamheid wordt tevens

gerealiseerd door het gebruik van warmte-koude-opslag in de

grond. Kijk gerust ook eens op de site van de Radboud Universi-

teit ; www.ru.nl. Als u als zoekterm Grotiusgebouw invoert, kunt

u onze vorderingen volgen.

er een nieuw geheel van te maken. Ik heb al mijn ideeën kunnen

uitwerken en dat komt niet vaak voor! Dit pand gaat functioneren

als een maatpak wat nog door te geven is.”

Zowel Henny als Jeroen zijn trots op wat er nu staat. Op allerlei

manieren is het een bijzonder gebouw.

Liever lokaal dan exotisch

April 2012 is Heerkens van Bavel met de nieuwbouw gestart. Henny

licht zijn keuze voor dit bouwbedrijf toe: “Heerkens van Bavel is een

aannemer die goed meebeweegt met de markt en een goede prijs

heeft neergelegd. Ook namen zij initiatief om een projectteam te

vormen.” Ook Van Oers Weijers Architecten bouwt regelmatig met

Heerkens van Bavel. Jeroen: “Het is een degelijk bouwbedrijf dat

meedenkt en niet flauw doet. Wij werken graag met Tilburgse aan-

nemers. Waarom zou je exotisch gaan als er lokaal goede partijen

zijn?” Uit ervaring weet Jeroen Weijers dat bouwen op heel veel

plaatsen nog zeer conventioneel gebeurt. “Degene die dit kan door-

breken is de opdrachtgever of de aannemer. Zowel Hoppenbrouwers

als Heerkens van Bavel zijn organisaties die altijd willen verbeteren.

Vanwege de crisis moeten we nieuwe wegen bewandelen en daarom

is gekozen voor lean bouwen. Lean bouwen kun je trouwens verge-

ten als je een architect uit Amsterdam kiest. De betrokkenheid en

de reistijd maken het verschil. De kans op conflicten in een bouw-

of projectteam is kleiner wanneer lokale partners elkaar vaak tegen-

komen. Hard op de zaak, zacht op de relatie”.

Hoe korter de tijd, hoe groter het profijt

Lean bouwen is een manier van bouwen die duurzaam is en zorgt

voor een korte doorlooptijd van projecten. Het uitgangspunt is, zo

veel mogelijk verspillingen wegnemen om zo de bouwkosten te ver-

lagen en faalkosten te vermijden. Slimmer en efficiënter werken.

Hoe korter de tijd, hoe groter het profijt! Henny: “Wij propageren

lean bouwen onder de naam: Super Bouwteam. Gedeelde verant-

woordelijkheid bij gezamenlijk bouwen. Vanaf het begin van het

project trekken alle partijen met elkaar op. Architect, projectleider,

werkvoorbereider, uitvoerder en anderen hebben een gezamenlijke

training gehad. Het is niet de aannemer die dicteert, maar ook de

onderaannemers zijn medeverantwoordelijk voor het resultaat.”

De nieuwbouw is een kosten-efficiënt en duurzaam pand geworden.

Klanten vinden het belangrijk om met een bedrijf te werken waar-

mee het goed gaat, maar ze willen niet voor overdreven luxe betalen.

Ook worden er steeds meer eisen gesteld op het gebied van duur-

zaam ondernemen. Henny: “Daarom is de nieuwbouw erg duurzaam

ontworpen. Het zeer lage energieverbruik zal in het gebouw ge-

visualiseerd worden om iedereen te laten zien dat we serieus

stappen zetten in duurzaam ondernemen. 

Het gebouw is CO2 neutraal en is officieel gecertificeerd als GPR

Gebouw met duurzaamheidslabel voldoende. GPR Gebouw is een

online softwarepakket waarmee duurzaamheidsprestaties voor wo-

ning- en utiliteitsbouw gemeten worden: nieuwbouw, bestaande

bouw en renovatie.”

Morele druk

De oplevering is gepland op 1 november 2012. Een zeer ambitieuze

datum om bijna 3.000 m2 in zeven maanden neer te zetten. Henny

de Haas is overtuigd dat de streefdatum gehaald wordt. “Je moet

een missie hebben en dat is 1 november. Die missie moet je met

iedereen delen en ambitieus neerzetten. Ik geloof erin en houd de

morele druk erop. Op deze manier geef ik mensen minder ruimte

om uit te leggen waarom het allemaal níet haalbaar is. Alles wat in

de weg staat en wat ik op kan ruimen, ruim ik op. We moeten cre-

atief werken. Zelf nadenken stimuleert en werkt kostenbesparend.

Besluiteloosheid is de grootste vertrager in de bouw. We hebben in

de beginfase veel en lang doorgeleuterd over details. Er zijn regel-

matig zaken gewijzigd. Het voordeel is dat het nu lukt.” De druk

wordt opgevoerd, de mentaliteit wordt opgezweept en het vliegwiel

gaat steeds harder draaien. Alles draait om 1 november 2012! 

Ondanks de enorme inzet van alle partijen is de streefdatum 1

november 2012 niet gehaald. Op 29 november betrokken de

eerste medewerkers de nieuwbouw van Hoppenbrouwers.

Project             : Nieuwbouw Hoppenbouwers

Locatie             : Udenhout

Architect         : Van Oers Weijers Architecten

Omvang          : 2.930 m2

Start                : april 2012

Besluiteloosheid 

is de grootste 

vertrager in de bouw
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Met een wel doordacht concept wint Van Oers

Weijers Architecten uit Tilburg in juni van dit jaar

de Architectuurprijs van de BNA kring Midden

Brabant, in de categorie Utiliteitsbouw. De jury

beoordeelde het ontwerp van Jeroen Weijers als

‘uitzonderlijk sterk en strak in de uitstraling. Zeer

zorgvuldig en consequent gedetailleerd en uitge-

voerd’. 

Als je bedrijventerrein Katsbogten oprijdt, valt de nieuwe uitbreiding

van The Sting meteen op door de rode kleur die in het strakke

ontwerp is doorgevoerd. Zelfs de containers en de bewakingscame-

ra’s zijn rood gekleurd. Een gebouw dat een welkome afwisseling

biedt in het “bedrijvenlandschap”.

De uitbreiding was voor Heerkens van Bavel Bouw een uitdagende

klus, aangezien er over het bestaande loadingdock gebouwd diende

te worden, terwijl deze in bedrijf diende te blijven. Op de begane

grond is plaats voor een sorteermachine, een nis voor de perscon-

tainers en de laad- en loskuil. Om deze grote machine te kunnen

plaatsen moest een kolom vervallen, waardoor een deel van de eer-

ste verdiepingsvloer is ‘opgehangen’. Vanwege de grote overspan-

ningen en de belasting zorgde dit voor een spectaculaire

constructie. De laad- en loskuil zijn in twee keer 20 meter overspan-

nen. In het midden staan drie V-blokken. De betonvloer die daar

overheen ligt is 0,5 meter dik. In de kopse gevels zijn grote terug-

liggende puien opgenomen met zonweringlamellen. In de langs

gevels zitten lange raamstroken. Deze zijn zo uitgevoerd dat er goed

geventileerd kan worden, waardoor een prettig werkklimaat is

gecreëerd. Het dak is om die reden ook uitgevoerd in gasbeton,

zodat de warmte zoveel mogelijk buiten blijft. Om te voorkomen dat

in de winter sneeuw zich ophoopt tegen de gevel van de nieuw-

bouw, op het dak van het bestaande gebouw, is er voor gekozen om

een deel van het dak te verwarmen, zodat eventuele sneeuw als he-

melwater kan worden afgevoerd. Een unieke oplossing, waarvoor

zelfs apart toestemming moest worden gevraagd aan de gemeente. 

Zowel Heerkens van Bavel als Van Oers Weijers Architecten als The

Sting zijn trots op het eindresultaat. De komende jaren is voor

The Sting voldoende ruimte geschapen om nog meer tevreden

klanten van kleding te voorzien.

20 29

Realisatie uitbreiding The Sting

krijgt een ‘feestelijk staartje’ !

Winkelen

2

4

3

1

1 Visstraat - ‘s-Hertogenbosch

2 Hinthamerstraat - ‘s-Hertogenbosch

3 De Sting - Helmond

4 iCentre - Tilburg
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NIEUWBOUW AERDE T58Sportcomplex Drieburcht

Op het bedrijventerrein T58 tekent het strakke

silhouet van het nieuwe kantoor van Aerde zich

al duidelijk af. Het ontwerp is afkomstig van het

jonge architecten bureau “aerde borgert architec-

ten” uit Tilburg. Zelfs in deze uitdagende tijd waar-

in de bouw enorm te lijden heeft onder de crisis,

laat Aerde zich niet uit het veld slaan en ziet de

toekomst vol vertrouwen tegemoet. Paul van Aerde

was daarom ook zichtbaar trots toen in september

van dit jaar het hoogste punt werd bereikt van zijn

huisvesting.

Aerde verzorgt de begeleiding van bouwprojecten van initiatieffase

tot en met nazorg. Aerde denkt mee met de opdrachtgever en is

in staat om vanuit hun visie op integraal bouwmanagement en

processturing ,de ontwikkeling en uitvoering van projecten op tijd

en binnen het budget te realiseren. Aerde is ook in staat om, door

inzet van eigen mensen, de kwaliteit te borgen tijdens de uitvoering

van het bouwproject.

Als de nieuwbouw gereed is beschikt Aerde, naast een kantoor en

atelierruimte, over een mock-up ruimte waarin - op ware grootte -

bijvoorbeeld een verpleeghuiskamer, een sanitaire ruimte of zelfs

een operatiekamer kan worden nagebouwd. Deze modellen dienen

als ondersteuning tijdens de ontwerpfase van bouwprojecten zodat

de medewerkers van zorginstellingen die niet gewend zijn bouw-

tekeningen te lezen, op deze wijze het ontwerp toch kunnen beoor-

delen en testen op alle belangrijke criteria. De oplevering staat

gepland in het voorjaar van 2013.
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Diverse projecten werken

1

3 4

2

1 JVH Gaming - Tilburg

2 Meeùs - Tilburg

3 BB Tandartsen - Tilburg

4 Enexis - Uden

5 Werkcentrum Avionica vliegbasis Woensdrecht

5 Foto: Kap ing. A.P.G.A. van Rossum - Projectleider Nieuwbouw LCW - Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid

ONTSPANNEN

Het Erica Terpstra zwembad
in Nijmegen
Sportsphere bouwt het nieuwe Erica Terpstra bad

in Nijmegen. Het zwembad komt in de plaats van

het zwembad Oost in Nijmegen, dat na 75 jaar

aan vervanging toe was. Dit zwembad zal in 2013

verdwijnen en plaats maken voor een park, De

Groene Parel.

De keuze om het zwembad naar Erica Terpstra te vernoemen was

niet zo moeilijk. Erica Terpstra is bij haar activiteiten als staats-

secretaris en voorzitter NOC /NSF altijd heel er betrokken geweest

bij topsport, de breedtesport en de sport voor gehandicapten.

En…Erica was vroeger natuurlijk een heel bekend zwemster. Allemaal

ingrediënten die deze keuze alleen maar hebben versterkt.

Het nieuwe zwembad zal plaats bieden aan alle aspecten van de

zwemsport. Zo komt er een zwembad met acht wedstrijdbanen van

25 meter en een doelgroepen bad  met 4 banen van 25 meter, met

een beweegbare bodem. Bijzonder aan dit zwembad is dat in de

dakrand de bomen uit de omgeving weerspiegeld worden, waardoor

bezoekers letterlijk “tussen de bomen” zwemmen. Het ontwerp voor

dit nieuwe zwembad is gemaakt door een Engels architectenbureau,

Faulkner Browns Architects. Duurzaamheid en energiebesparing

staan centraal bij de bouw van dit zwembad. Eén van de duurzame

maatregelen hierbij is het toepassen van warmtekrachtkoppeling in

combinatie met warmtepompen voor de warmteopwekking. De in-

stallaties worden zeer duurzaam uitgevoerd om de uitstoot van CO2

tot een minimum te reduceren. De waterbehandeling wordt voor-

zien van een UF/ RO installatie voor het hergebruik van spoelwater.

Er komt energiezuinige verlichting en warmteterugwinning op de

ventilatiesystemen.

Erica Terpstra zou het fijn vinden als het zwembad op 26 mei

2013 zou kunnen worden overgedragen. Dan is ze namelijk

jarig en ze vond dit wel een reden voor leuk feestje. De ver-

wachting is echter dat het Erica Terpstrabad in september 2013

wordt geopend.

De contouren worden zichtbaar
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Bouwkundige vertaling van het bedrijfsDNA

Gebouwen op een voetstuk

Hoe gaan we die creativiteit binnen ons budget

gerealiseerd krijgen?” Dat was de hamvraag

voor Adriaan Molenschot (HVBM Vastgoed)

toen hij zo’n twaalf jaar geleden kennis-

maakte met Dick Venneman (architectenbu-

reau Dedato).

Dat er een antwoord op die vraag werd gevonden

blijkt uit de bijzondere gebouwen die HVBM

Vastgoed en Dedato sindsdien samen realiseerden.

Het pas opgeleverde distributiecentrum van Sacha

Shoes (Tilburg) is de meest recente vertaling van

hun visie op creativiteit, functionaliteit en hoog-

waardigheid. Bij het distributiecentrum van Fore-

ver Direct (Roosendaal) leggen architect en pro-

jectontwikkelaar de lat zo mogelijk nog hoger:

“Het wordt het mooiste logistieke gebouw van

Nederland.”

26 23

Nieuwe buurman voor EnTrada en Sacha Shoes:

Pick Up Point Ahold!

Maak van je auto een winkelwagen! De slogan van

de nieuwe gratis service van Albert Heijn. Je bestelt

je boodschappen online en haalt deze wanneer het

uitkomt op bij het zogenaamde Pick Up Point. 

Op 13 december opende het Tilburgse afhaalpunt

voor boodschappen van Albert Heijn op bedrijven-

terrein Katsbogten; het 1ste nieuwbouw Pick Up

Point van Nederland.

HVBM ontwikkelde hier voor Ahold een magazijn met kantoor

in enkele maanden. Een groot gedeelte van het buitenterrein is

door een luifel van ruim 300 m2 overdekt zodat de boodschappen

door een medewerker van Albert Heijn droog in de auto kunnen

worden gezet. Klanten kunnen tussen 8.00 en 22.00 uur de bood-

schappen ophalen welke zij eerder via internet hebben besteld,

het afhalen is gratis en er wordt geen minimaal bestelbedrag

gevraagd. Het afhaalcentrum moet door het vele aan- en afrijden

natuurlijk erg goed bereikbaar zijn, mede om deze reden is voor

de locatie Katsbogten gekozen. Het online winkelen en het veran-

derende koopgedrag van de consument nemen een enorme vlucht.

Het Nieuwe Winkelen (HNW) heeft veel impact op de logistieke pro-

cessen, het bestaande winkelvastgoed en de invulling van binnen-

steden. Adriaan Molenschot: “met de ontwikkeling van het Pick Up

Point voor Ahold op een goede periferische locatie proberen wij als

ontwikkelaar vooruitstrevend te zijn en een soort van pioniersrol

te vervullen”. 

Dat dit onderwerp HVBM integreert blijkt tevens uit het thema

dat zij gekozen hebben voor de inspiratiesessie tijdens de jaarlijkse

EnTrada Panorama Party: Het Nieuwe Winkelen. 

Het afhaalcentrum is de nieuwe buurman van de eveneens door

HVBM ontwikkelde kantoortoren EnTrada en het distributiecentrum

van Sacha Shoes. Het afhaalcentrum is gebouwd door Heerkens van

Bavel Bouw.

Magazine 230x320 nr.3 DEF 12-12-2012_hvb  21-12-12  13:10  Pagina 23



24 25

Ontmoeting met gevolgen 

Toen Adriaan Molenschot als projectontwikkelaar benaderd werd

door het toenmalige Corporate Express (nu: Staples) bracht die op-

dracht hem in contact met een creatief, ietwat eigenzinnig archi-

tectenbureau uit Amsterdam: Dedato. Het zou het begin van een

jarenlange samenwerking worden waarbij eensgezindheid de bo-

ventoon voerde en nog steeds voert. “Wij passen inderdaad goed

bij elkaar. Wij hebben dezelfde visie als het gaat om kwaliteit, willen

allebei het onderste uit de kan halen en zien het telkens weer als

een uitdaging om binnen het budget een gebouw neer te zetten dat

zich onderscheidt van alle andere.” 

In de spiegel kijken

Volgens Adriaan is Dicks sterkte dat hij perfect en snel de vertaalslag

weet te maken naar wat de klant wil en dit goed presenteert. “Dat

is eens te meer gebleken toen hij met het ontwerp voor dit logistieke

centrum kwam (het gesprek vindt plaats in het gloednieuwe distri-

butiecentrum van Sacha Shoes). Van de drie aangeschreven archi-

tectenbureaus was Dedato eigenlijk de outsider, maar toen Dick zijn

maquette op tafel zette, was Paul Termeer (Sacha Shoes) meteen

om.” “Door voelen, praten, ruiken… probeer ik het DNA van een

bedrijf bloot te leggen, vertelt Dick. Vervolgens ga ik met mijn

ontwerp het DNA vertalen naar het op te trekken gebouw.

Het  mooie is als wij erin slagen de klant anders naar het gebouw

te laten kijken dan hij van plan was, als wij hem in de spiegel kunnen

laten kijken en hij bereid is te zien wat wij zien.” “Logistieke mensen

zijn vaak toch eerder rationeel, voegt Adriaan eraan toe. Doorgaans

denken zij functioneel. Maar als ze ervoor openstaan, als je de

ruimte krijgt om hen te laten kennismaken met je gedachtegoed, is

de kans groot dat ze overtuigd zijn van de mogelijkheden die jij ziet.” 

De beleving voorop

“Alles begint met de beleving van de gebruikers, stelt Dick. Die staat

bij Dedato altijd centraal.  Een gebouw oprichten is immers meer

dan stenen stapelen. Neem nu Sacha Shoes… Zij staan op een heel

eigen manier in de business en profileren zich als eigentijds, snel

schakelend, met een goed product dat concurrerend is. De buiten-

kant van het gebouw moet dit alles reflecteren. Minstens even be-

langrijk is echter hoe de mensen die erin werken het gebouw

beleven… Toen ik voor het eerst de schoenendozen van Sacha zag,

wist ik dat ik op dat beeldmerk wilde verder werken. In mijn eerste

ontwerp had ik zelfs het gele deksel van de schoenendoos ‘vertaald’

naar het dak van het gebouw, maar die gedachte heb ik uiteindelijk

moeten loslaten. In al zijn eenvoud is dit een heel stilistisch gebouw.

Er zit geen enkele franje aan, behalve dan het basement waarop het

staat  (cf. het voetstuk van een Griekse zuil). De valkuil die ik met dit

gebouw moet zien te vermijden is dat het niet te eigentijds mag

zijn; binnen twintig jaar moet het nog steeds passen bij de identiteit

van Sacha Shoes.”  

Forever Direct

Welk DNA distilleerde Dick uit het praten, voelen en ruiken aan

Forever Direct? “Transparantie en openheid, luidt zijn antwoord.

Het nieuwe distributiecentrum ademt communicatie uit, het creëert

een gevoel van eenheid.  Buitenaf kan men al zien wat binnen ge-

beurt. Omdat kantoormensen zich wel eens verheven willen voelen,

hebben wij gezorgd dat zij vanachter hun bureau kunnen volgen

wat er in het magazijn gebeurt.  Daardoor beseffen zij dat zij deel

uitmaken van een groter geheel. Naast ‘openheid’ is ‘kleur’ de be-

palende factor in dit gebouw. Wij hebben gezocht naar een tint die

goed past bij de natuurproducten van Forever Direct (producten op

basis van aloë vera). De goudbruine, zandkleurige tint van het ge-

bouw is een eerste handreiking naar die producten. Omdat het een

hoog gebouw is (14 meter), hebben wij de buitenkant door middel

van panelen op de gevel, opgesplitst in drie lagen die elegantie en

ritme uitstralen. Ook dit gebouw berust op een basement. Het wordt

als het ware van de grond getild en op een voetstuk geplaatst”.

Beleggingsproduct

“Met Dedato maken we niet de goedkoopste gebouwen en soms

hebben we wel eens gevechten over geld, lacht Adriaan. Dick zet

immers altijd hoog in… Maar we weten van elkaar dat we het on-

derste uit de kan willen halen en samen iets moois willen neerzet-

ten.” “Ik zoek inderdaad de grens op van wat creatief kan, beaamt

Dick het voorgaande. Als je dat niet doet, ben je niet meer onder-

scheidend bezig. Voor deze glazen wand bijvoorbeeld (in de kantine

van het Sacha Shoes distributiecentrum) heb ik echt moeten vech-

ten. Ook de transparante overheaddeuren wilde ik er per se in. Net

als het basement.“ “De gebouwen die we neerzetten zijn zonder on-

derscheid marktconform, gaat Adriaan verder. Daar waak ik ook

voor. Een van mijn mentoren zei ooit dat een mooi gebouw een

gebouw is dat rendeert. De gebouwen waarin HVBM Vastgoed

investeert zijn vaak beleggingsproduct en een goed beleggingspro-

duct moet aan een aantal criteria beantwoorden: het moet een cou-

rant gebouw zijn, functioneel, met een solvabele gebruiker en op

de juiste locatie. De toegevoegde waarde die een goede architect

aan zo’n gebouw geeft, maakt het echter ook voor ons interessanter.

Het mooie aan onze samenwerking met Dedato vind ik dat wij ook

in deze tijd erin slagen met onderscheidende dingen bezig te zijn.

De kunst is om gebruikers te vinden die hiervoor openstaan.

”Wat vindt de klant?

Een gebruiker die bereid was om te kijken met de ogen van de ar-

chitect en de projectontwikkelaar, was Paul Termeer, directeur van

Sacha Shoes. Hoe ervaart hij het pas opgeleverde distributiecen-

trum, willen we van hem weten? “Dat moet je eigenlijk vragen aan

de mensen die hier werken”, antwoordt hij. Als we de woorden van

Robert, hoofd merchandising, aanhalen dat ‘het  pand alle verwach-

tingen ruimschoots overtreft’, bevestigt hij dit volmondig. “Laat ons

eerlijk zijn, dit soort distributiedozen is meestal horizonvervuilend

in plaats van dat ze iets toevoegen aan het uitzicht. Dit gebouw

is echter niet alleen functioneel maar ook nog eens heel mooi.

Een architect moet je eigenlijk verder brengen dan waar jijzelf

gedacht had te komen, zonder dat het verzandt in de realisatie van

zijn eigen droom. Hij moet goed kunnen luisteren en vertalen wat

de klant zegt, maar dat gaat vaak niet samen met het kunstenaar-

schap van de architect. Toen Dick echter met zijn ontwerp kwam,

sloeg hij meteen de spijker op de kop en de eerste klap is een daalder

waard… Maar ja, wij hadden hem eigenlijk al het ontwerp aangereikt

met onze fantastische schoenendoos, gekscheert Paul. Het resultaat

is een rustig gebouw waar kwaliteit en hoogwaardigheid voorop

staan. Dat de bouw volledig volgens planning is verlopen, was ook

een aangename verrassing. Een planning halen is in de bouw zeker

niet de regel, voegt hij er fijntjes aan toe. Het samenspel tussen alle

partijen had niet beter kunnen verlopen, besluit Paul. We hebben

er met z’n allen plezier in gehad om dit neer te zetten en dat is ook

belangrijk. Bouwen moet toch ook een beetje feest zijn, niet?”

‘Ik zoek de grens van wat creatief kan’

‘Een gebouw is meer 

dan een stapel stenen’
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de nieuwe gratis service van Albert Heijn. Je bestelt

je boodschappen online en haalt deze wanneer het

uitkomt op bij het zogenaamde Pick Up Point. 

Op 13 december opende het Tilburgse afhaalpunt

voor boodschappen van Albert Heijn op bedrijven-

terrein Katsbogten; het 1ste nieuwbouw Pick Up
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in enkele maanden. Een groot gedeelte van het buitenterrein is
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het afhalen is gratis en er wordt geen minimaal bestelbedrag

gevraagd. Het afhaalcentrum moet door het vele aan- en afrijden

natuurlijk erg goed bereikbaar zijn, mede om deze reden is voor

de locatie Katsbogten gekozen. Het online winkelen en het veran-

derende koopgedrag van de consument nemen een enorme vlucht.

Het Nieuwe Winkelen (HNW) heeft veel impact op de logistieke pro-

cessen, het bestaande winkelvastgoed en de invulling van binnen-
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Point voor Ahold op een goede periferische locatie proberen wij als

ontwikkelaar vooruitstrevend te zijn en een soort van pioniersrol

te vervullen”. 

Dat dit onderwerp HVBM integreert blijkt tevens uit het thema

dat zij gekozen hebben voor de inspiratiesessie tijdens de jaarlijkse

EnTrada Panorama Party: Het Nieuwe Winkelen. 

Het afhaalcentrum is de nieuwe buurman van de eveneens door

HVBM ontwikkelde kantoortoren EnTrada en het distributiecentrum
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Diverse projecten werken
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1 JVH Gaming - Tilburg

2 Meeùs - Tilburg

3 BB Tandartsen - Tilburg

4 Enexis - Uden

5 Werkcentrum Avionica vliegbasis Woensdrecht

5 Foto: Kap ing. A.P.G.A. van Rossum - Projectleider Nieuwbouw LCW - Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid

ONTSPANNEN

Het Erica Terpstra zwembad
in Nijmegen
Sportsphere bouwt het nieuwe Erica Terpstra bad

in Nijmegen. Het zwembad komt in de plaats van

het zwembad Oost in Nijmegen, dat na 75 jaar

aan vervanging toe was. Dit zwembad zal in 2013

verdwijnen en plaats maken voor een park, De

Groene Parel.

De keuze om het zwembad naar Erica Terpstra te vernoemen was

niet zo moeilijk. Erica Terpstra is bij haar activiteiten als staats-

secretaris en voorzitter NOC /NSF altijd heel er betrokken geweest

bij topsport, de breedtesport en de sport voor gehandicapten.

En…Erica was vroeger natuurlijk een heel bekend zwemster. Allemaal

ingrediënten die deze keuze alleen maar hebben versterkt.

Het nieuwe zwembad zal plaats bieden aan alle aspecten van de

zwemsport. Zo komt er een zwembad met acht wedstrijdbanen van

25 meter en een doelgroepen bad  met 4 banen van 25 meter, met

een beweegbare bodem. Bijzonder aan dit zwembad is dat in de

dakrand de bomen uit de omgeving weerspiegeld worden, waardoor

bezoekers letterlijk “tussen de bomen” zwemmen. Het ontwerp voor

dit nieuwe zwembad is gemaakt door een Engels architectenbureau,

Faulkner Browns Architects. Duurzaamheid en energiebesparing

staan centraal bij de bouw van dit zwembad. Eén van de duurzame

maatregelen hierbij is het toepassen van warmtekrachtkoppeling in

combinatie met warmtepompen voor de warmteopwekking. De in-

stallaties worden zeer duurzaam uitgevoerd om de uitstoot van CO2

tot een minimum te reduceren. De waterbehandeling wordt voor-

zien van een UF/ RO installatie voor het hergebruik van spoelwater.

Er komt energiezuinige verlichting en warmteterugwinning op de

ventilatiesystemen.

Erica Terpstra zou het fijn vinden als het zwembad op 26 mei

2013 zou kunnen worden overgedragen. Dan is ze namelijk

jarig en ze vond dit wel een reden voor leuk feestje. De ver-

wachting is echter dat het Erica Terpstrabad in september 2013

wordt geopend.

De contouren worden zichtbaar
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NIEUWBOUW AERDE T58Sportcomplex Drieburcht

Op het bedrijventerrein T58 tekent het strakke

silhouet van het nieuwe kantoor van Aerde zich

al duidelijk af. Het ontwerp is afkomstig van het

jonge architecten bureau “aerde borgert architec-

ten” uit Tilburg. Zelfs in deze uitdagende tijd waar-

in de bouw enorm te lijden heeft onder de crisis,

laat Aerde zich niet uit het veld slaan en ziet de

toekomst vol vertrouwen tegemoet. Paul van Aerde

was daarom ook zichtbaar trots toen in september

van dit jaar het hoogste punt werd bereikt van zijn

huisvesting.

Aerde verzorgt de begeleiding van bouwprojecten van initiatieffase

tot en met nazorg. Aerde denkt mee met de opdrachtgever en is

in staat om vanuit hun visie op integraal bouwmanagement en

processturing ,de ontwikkeling en uitvoering van projecten op tijd

en binnen het budget te realiseren. Aerde is ook in staat om, door

inzet van eigen mensen, de kwaliteit te borgen tijdens de uitvoering

van het bouwproject.

Als de nieuwbouw gereed is beschikt Aerde, naast een kantoor en

atelierruimte, over een mock-up ruimte waarin - op ware grootte -

bijvoorbeeld een verpleeghuiskamer, een sanitaire ruimte of zelfs

een operatiekamer kan worden nagebouwd. Deze modellen dienen

als ondersteuning tijdens de ontwerpfase van bouwprojecten zodat

de medewerkers van zorginstellingen die niet gewend zijn bouw-

tekeningen te lezen, op deze wijze het ontwerp toch kunnen beoor-

delen en testen op alle belangrijke criteria. De oplevering staat

gepland in het voorjaar van 2013.
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Met een wel doordacht concept wint Van Oers

Weijers Architecten uit Tilburg in juni van dit jaar

de Architectuurprijs van de BNA kring Midden

Brabant, in de categorie Utiliteitsbouw. De jury

beoordeelde het ontwerp van Jeroen Weijers als

‘uitzonderlijk sterk en strak in de uitstraling. Zeer

zorgvuldig en consequent gedetailleerd en uitge-

voerd’. 

Als je bedrijventerrein Katsbogten oprijdt, valt de nieuwe uitbreiding

van The Sting meteen op door de rode kleur die in het strakke

ontwerp is doorgevoerd. Zelfs de containers en de bewakingscame-

ra’s zijn rood gekleurd. Een gebouw dat een welkome afwisseling

biedt in het “bedrijvenlandschap”.

De uitbreiding was voor Heerkens van Bavel Bouw een uitdagende

klus, aangezien er over het bestaande loadingdock gebouwd diende

te worden, terwijl deze in bedrijf diende te blijven. Op de begane

grond is plaats voor een sorteermachine, een nis voor de perscon-

tainers en de laad- en loskuil. Om deze grote machine te kunnen

plaatsen moest een kolom vervallen, waardoor een deel van de eer-

ste verdiepingsvloer is ‘opgehangen’. Vanwege de grote overspan-

ningen en de belasting zorgde dit voor een spectaculaire

constructie. De laad- en loskuil zijn in twee keer 20 meter overspan-

nen. In het midden staan drie V-blokken. De betonvloer die daar

overheen ligt is 0,5 meter dik. In de kopse gevels zijn grote terug-

liggende puien opgenomen met zonweringlamellen. In de langs

gevels zitten lange raamstroken. Deze zijn zo uitgevoerd dat er goed

geventileerd kan worden, waardoor een prettig werkklimaat is

gecreëerd. Het dak is om die reden ook uitgevoerd in gasbeton,

zodat de warmte zoveel mogelijk buiten blijft. Om te voorkomen dat

in de winter sneeuw zich ophoopt tegen de gevel van de nieuw-

bouw, op het dak van het bestaande gebouw, is er voor gekozen om

een deel van het dak te verwarmen, zodat eventuele sneeuw als he-

melwater kan worden afgevoerd. Een unieke oplossing, waarvoor

zelfs apart toestemming moest worden gevraagd aan de gemeente. 

Zowel Heerkens van Bavel als Van Oers Weijers Architecten als The

Sting zijn trots op het eindresultaat. De komende jaren is voor

The Sting voldoende ruimte geschapen om nog meer tevreden

klanten van kleding te voorzien.

20 29

Realisatie uitbreiding The Sting

krijgt een ‘feestelijk staartje’ !

Winkelen

2

4

3

1

1 Visstraat - ‘s-Hertogenbosch

2 Hinthamerstraat - ‘s-Hertogenbosch

3 De Sting - Helmond

4 iCentre - Tilburg
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Grotius

Versus Hugo de Groot

LEREN

September 2012 werd in opdracht van de Radboud

Universiteit te Nijmegen, het startsein gegeven voor

de realisatie van “Het Grotiusgebouw” in Nijmegen.

CeDrie (Consortium Compacte Campus), bestaande

uit Bouwbedrijf Berghege BV, Heerkens van Bavel

Bouw BV en Kropman Installatietechniek BV. heeft

dit prestigieuze project verworven na Europese

aanbesteding.

Het Grotiusgebouw is vernoemd naar Hugo de Groot (in het Latijn

Hugo Grotius), een beroemd Nederlands jurist, theoloog, classicus,

historicus, staatsman en diplomaat. Grotius is het meest bekend

geworden door zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist

uit slot Loevestein waar hij gevangen zat vanwege een godsdienst-

conflict tussen Johan van Oldebarnevelt en prins Maurits.

Als je het gebouw ziet lijkt het een drie laags gebouw, maar dat is

optisch bedrog. Het atrium brengt de waarheid aan het licht. Het

gebouw ‘zakt’ een laag de grond in en heeft een terugliggende pent-

house-verdieping op het dak: in totaal vijf verdiepingen dus.

Het gebouw is van binnen groter dan het van buiten oogt. De

Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt hoofdgebruiker van het

gebouw. In het gebouw komen diverse onderwijs- en studieruimtes,

een bibliotheek, een restaurant met buitenterras en een collegezaal

met een capaciteit van 500 plaatsen en zal daarmee de grootste

collegezaal van de Radboud Universiteit zijn. Het gebouw krijgt een

totale bruto vloeroppervlakte van ruim 26.000 m2. Onder het

gebouw komt een parkeergarage met een capaciteit van ca. 350

plaatsen.

Op het gebied van duurzaamheid is het project nu al genomineerd

voor het Breeam ‘Excellent’ certificaat. Duurzaamheid wordt o.a.

gerealiseerd door de compactheid van het gebouw en overstekken

van 3,5 meter die in de zomer directe zoninstraling voorkomen

(en dus het risico op oververhitting beperken) en die het zonlicht

dieper het gebouw in reflecteren. Duurzaamheid wordt tevens

gerealiseerd door het gebruik van warmte-koude-opslag in de

grond. Kijk gerust ook eens op de site van de Radboud Universi-

teit ; www.ru.nl. Als u als zoekterm Grotiusgebouw invoert, kunt

u onze vorderingen volgen.

er een nieuw geheel van te maken. Ik heb al mijn ideeën kunnen

uitwerken en dat komt niet vaak voor! Dit pand gaat functioneren

als een maatpak wat nog door te geven is.”

Zowel Henny als Jeroen zijn trots op wat er nu staat. Op allerlei

manieren is het een bijzonder gebouw.

Liever lokaal dan exotisch

April 2012 is Heerkens van Bavel met de nieuwbouw gestart. Henny

licht zijn keuze voor dit bouwbedrijf toe: “Heerkens van Bavel is een

aannemer die goed meebeweegt met de markt en een goede prijs

heeft neergelegd. Ook namen zij initiatief om een projectteam te

vormen.” Ook Van Oers Weijers Architecten bouwt regelmatig met

Heerkens van Bavel. Jeroen: “Het is een degelijk bouwbedrijf dat

meedenkt en niet flauw doet. Wij werken graag met Tilburgse aan-

nemers. Waarom zou je exotisch gaan als er lokaal goede partijen

zijn?” Uit ervaring weet Jeroen Weijers dat bouwen op heel veel

plaatsen nog zeer conventioneel gebeurt. “Degene die dit kan door-

breken is de opdrachtgever of de aannemer. Zowel Hoppenbrouwers

als Heerkens van Bavel zijn organisaties die altijd willen verbeteren.

Vanwege de crisis moeten we nieuwe wegen bewandelen en daarom

is gekozen voor lean bouwen. Lean bouwen kun je trouwens verge-

ten als je een architect uit Amsterdam kiest. De betrokkenheid en

de reistijd maken het verschil. De kans op conflicten in een bouw-

of projectteam is kleiner wanneer lokale partners elkaar vaak tegen-

komen. Hard op de zaak, zacht op de relatie”.

Hoe korter de tijd, hoe groter het profijt

Lean bouwen is een manier van bouwen die duurzaam is en zorgt

voor een korte doorlooptijd van projecten. Het uitgangspunt is, zo

veel mogelijk verspillingen wegnemen om zo de bouwkosten te ver-

lagen en faalkosten te vermijden. Slimmer en efficiënter werken.

Hoe korter de tijd, hoe groter het profijt! Henny: “Wij propageren

lean bouwen onder de naam: Super Bouwteam. Gedeelde verant-

woordelijkheid bij gezamenlijk bouwen. Vanaf het begin van het

project trekken alle partijen met elkaar op. Architect, projectleider,

werkvoorbereider, uitvoerder en anderen hebben een gezamenlijke

training gehad. Het is niet de aannemer die dicteert, maar ook de

onderaannemers zijn medeverantwoordelijk voor het resultaat.”

De nieuwbouw is een kosten-efficiënt en duurzaam pand geworden.

Klanten vinden het belangrijk om met een bedrijf te werken waar-

mee het goed gaat, maar ze willen niet voor overdreven luxe betalen.

Ook worden er steeds meer eisen gesteld op het gebied van duur-

zaam ondernemen. Henny: “Daarom is de nieuwbouw erg duurzaam

ontworpen. Het zeer lage energieverbruik zal in het gebouw ge-

visualiseerd worden om iedereen te laten zien dat we serieus

stappen zetten in duurzaam ondernemen. 

Het gebouw is CO2 neutraal en is officieel gecertificeerd als GPR

Gebouw met duurzaamheidslabel voldoende. GPR Gebouw is een

online softwarepakket waarmee duurzaamheidsprestaties voor wo-

ning- en utiliteitsbouw gemeten worden: nieuwbouw, bestaande

bouw en renovatie.”

Morele druk

De oplevering is gepland op 1 november 2012. Een zeer ambitieuze

datum om bijna 3.000 m2 in zeven maanden neer te zetten. Henny

de Haas is overtuigd dat de streefdatum gehaald wordt. “Je moet

een missie hebben en dat is 1 november. Die missie moet je met

iedereen delen en ambitieus neerzetten. Ik geloof erin en houd de

morele druk erop. Op deze manier geef ik mensen minder ruimte

om uit te leggen waarom het allemaal níet haalbaar is. Alles wat in

de weg staat en wat ik op kan ruimen, ruim ik op. We moeten cre-

atief werken. Zelf nadenken stimuleert en werkt kostenbesparend.

Besluiteloosheid is de grootste vertrager in de bouw. We hebben in

de beginfase veel en lang doorgeleuterd over details. Er zijn regel-

matig zaken gewijzigd. Het voordeel is dat het nu lukt.” De druk

wordt opgevoerd, de mentaliteit wordt opgezweept en het vliegwiel

gaat steeds harder draaien. Alles draait om 1 november 2012! 

Ondanks de enorme inzet van alle partijen is de streefdatum 1

november 2012 niet gehaald. Op 29 november betrokken de

eerste medewerkers de nieuwbouw van Hoppenbrouwers.

Project             : Nieuwbouw Hoppenbouwers

Locatie             : Udenhout

Architect         : Van Oers Weijers Architecten

Omvang          : 2.930 m2

Start                : april 2012

Besluiteloosheid 

is de grootste 

vertrager in de bouw
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Netwerkplein is de verbinding

Bij het ontwerp kon Jeroen Weijers uitgaan van een leeg vel.

“Ik moest rekening houden met het bestaande pand dat al redelijk

op zichzelf staat. Ik had de keuze om het door te trekken in dezelfde

lijn, maar er is gekozen voor onderscheid. In deze beslissing is

rekening gehouden met de gebruikswaarde in de toekomst. Het

nieuwe pand moet op te delen zijn, zodat eventueel losse units

verhuurd kunnen worden. De grote oppervlakte is zeer efficiënt

ingedeeld en er is een gunstige verhouding ontstaan tussen werk-

ruimte en algemene ruimte. Er is een compacte binnenkern met

daar omheen de kantoren. Medewerkers kunnen aan het raam met

daglicht werken.”

De transparante koppeling tussen de nieuwbouw en het bestaande

gebouw vormt letterlijk en figuurlijk ‘de verbinding’ en zal functio-

neren als een netwerkplein voor medewerkers, klanten, leveranciers

en andere bezoekers. Het open karakter is speciaal ontworpen om

elkaar automatisch te treffen. Bovendien zijn de kantine, het

magazijn en de werkplaats direct verbonden met deze ruimte.

“Iedereen kan hier de passie van onze medewerkers en de kracht

van dit dynamische bedrijf voelen”, aldus een trotse Henny . De ar-

chitect legt uit dat de werkplaats bewust aan de voorkant van het

pand is gesitueerd. “De werkplaats is dé plek in deze organisatie

waar het geld verdiend wordt. De techniek en het vakmanschap mag

voor   iedereen, ook passanten, zichtbaar zijn.” 

Is de signatuur van de architect te herkennen in het pand? Jeroen

lacht: “Er leiden meerdere wegen naar Rome. Dit gebouw heeft

moderne strakke lijnen, is pragmatisch en wordt gekenmerkt door

de tijdloosheid. Mijn uitdaging was oud en nieuw te verbinden en

“We wilden een eigen gebouw. Daarbij stel je de vragen: Wat willen

we? Wat is de rol van de makelaar? Wat is de rol van het milieu?

Wat is de rol van de bank? Er zijn heel veel partijen betrokken bij

het bouwproces. De architect maakt het duur”, lacht Henny naar

Jeroen, “maar deze kijkt verder en laat mogelijkheden zien. Onze

wens was een fijne werkomgeving met lucht en licht. Dat betaalt

zich uiteindelijk terug in minder ziekteverzuim. Wij hebben de

medewerker centraal gesteld en het gebouw is daarbij een compo-

nent dat meebeweegt. Het huidige totaalplaatje is goed voor de

medewerker en het milieu op dit moment en we hebben een stap

gezet in de richting van de toekomst, die bedrijfseconomisch ver-

antwoord is.”

Henny de Haas schakelde architecten Frank van Oers en Jeroen Wei-

jers in. “Van Oers Weijers Architecten ken ik goed. Ik onderhandelde

niet over de prijs, want dat doe je niet net als bij een dokter. Je wil

iets hebben en ik heb me laten verleiden door een geweldig ontwerp

van Jeroen. De vorm en grootte waren overweldigend. Zo ook de

prijs, die in eerste instantie boven ons budget lag. We konden niet

schaven aan het ontwerp, dus er moest een totaal nieuw plan

komen. Dit leerproces was voor mij een dure cursus.” Jeroen lacht:

“Het was al met al een intensief proces, maar dat is gezien de

omvang niet ongewoon. Zo begonnen we met een ellips en eindig-

den we met een vierkant. De betrokkenheid vanuit Hoppenbrouwers

was groot, iedereen had inspraak. Dat vonden wij goed en leuk om

mee te maken. We voelden ons onderdeel van het team. Onze rol

was echter wel om er lijn in te houden en om middelmatigheid

te voorkomen. Door de gezamenlijke inspanning is dat dan ook

gelukt.”

Het Cobbenhagengebouw is het icoon van Til-

burg University. De recente renovatie werd uit-

gevoerd met het vizier op de toekomst en

respect voor het verleden. Paul Hoeijmans,

hoofd Real Estate Management Tilburg Uni-

versity en Roy Habets, projectleider Real Estate

Management Tilburg University en architecten

Jacq. de Brouwer en Maarten van der Hulst

van Bedaux de Brouwer Architecten geven een

rondleiding door het oudste gebouw van de

universiteitscampus. Vlnr: Roy Habets, Maarten van der Hulst, Paul Hoeijmans en Jacq. de Brouwer

Cobbenhagengebouw

Een gebouw wat er toe doet
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zoals de luchtkwaliteit, vloeren en plafond. Vanaf het begin heeft

duurzaamheid hoog in het vaandel gestaan. Bovendien wilden we

weer meer onderwijs in het gebouw, het moest levendiger worden.

Er waren in de loop der tijd steeds meer kantoren gekomen ten koste

van ruimte voor studenten en hoogleraren.”

Jos Bedaux heeft 50 jaar geleden het Cobbenhagengebouw ontwor-

pen. Architectenbureau Bedaux de Brouwer kent daarom als geen

ander de ziel van dit gebouw. De opdracht voor de architect was

het restaureren van een monument en het aanpassen van het

gebouw aan de huidige, moderne comfort- en veiligheidseisen.

Er moest een integratie plaatsvinden van technische en bouwkun-

dige elementen en daarbij moest de sfeer, uitstraling en authenti-

citeit gewaarborgd blijven. Het hele voortraject stond in het teken

van afwegingen tussen onderwijs, functionaliteit, behoud van het

monument en de beschikbare middelen. 

Bezorgde erfgenamen op de achtergrond

Maarten van der Hulst: “Onze taak als architect was het erfgoed be-

houden. We moesten een hedendaagse oplossing op bescheiden

wijze toevoegen aan een historisch pand. In eerste instantie komt

alles op je af, je hebt de oplossing nog niet. We hebben een diep-

gaande studie gedaan naar bijvoorbeeld de plekken waar de brand-

puien moesten komen. Er zijn wel duizend verschillende opties.

Binnen de beperking van techniek en regelgeving moest een keuze 

Via het oorspronkelijke toegangspad lopen we gezamenlijk richting

het Cobbenhagengebouw, het kloppend hart van Tilburg University.

Het beeld verandert van introvert naar open, zoals Jacq. de Brouwer

dat zo mooi omschrijft. De bosrand vormt een natuurlijke wal waar-

binnen de burcht van wetenschap en kennis floreert. Een strak

vormgegeven vierkant gebouw verrijst te midden van de grasgroene

tuin met waterpartijen. Binnen treffen we een bijzonder labyrint

van smal en donker en breed en licht. De patio vormt de apo-

theose van het oorspronkelijke ontwerp van architect Jos Bedaux. 

Het gebouw roept een sacrale sfeer van het klooster op en doet de

waardigheid van de oude universitaire stand eer aan.

“Het Cobbenhagengebouw is ons meest waardevolle bezit in de

vastgoedportefeuille en mag met recht een gemeentelijk monument

genoemd worden”, aldus Paul Hoeijmans trots. “Dit allereerste

gebouw op deze bijzondere universiteitscampus is in volle glorie

hersteld en sterk verbeterd. Met veel energie, kunde en professio-

naliteit van de samenwerkende partijen is dit renovatieproject een

succes geworden. Fikse tegenvallers en enorme tijdsdruk werden,

zonder uitzondering, altijd met het oog op ons primaire universitaire

proces aangepakt én overwonnen.”

Optimum

Roy Habets legt uit: “De aanleiding voor de renovatie was de brand-

veiligheid. Deze voldeed niet meer aan de huidige eisen. Daarnaast

waren er een aantal ongemakken die verbeterd moesten worden

Maatpak voor Hoppenbrouwers

WERKEN

De medewerker staat centraal en het gebouw is een

component dat meebeweegt. Hoppenbrouwers is het

‘gevoel van thuis’ voor Udenhout. Henny de Haas

directeur-eigenaar van Hoppenbrouwers Elektrotech-

niek in Udenhout en architect Jeroen Weijers van

Van Oers Weijers Architecten BNA in Tilburg vertellen

over een bijzonder gebouw.

Hoppenbrouwers Elektrotechniek wil haar medewerkers een creatieve

en inspirerende omgeving bieden om naar behoefte zelfstandig of

samen te werken aan de belofte die zij doen aan hun klanten en/of

collega’s. Deze missie is het uitgangspunt bij het bedenken en ont-

werpen van de uitbreiding van het huidige kantoor en werkplaats aan

de Kreitenmolenstraat 201 in Udenhout. 

Henny de Haas nam vier jaar geleden het pand over van voor-

malig directeur-eigenaar Theo Hoppenbrouwers. “Hoppenbrouwers

Elektrotechniek bestaat 95 jaar en investeert nu geen 5 miljoen om

vervolgens over een paar jaar uit Udenhout te vertrekken”, verzekert

Henny. “Ik had een half miljoen kunnen besparen door te verhuizen

naar Tilburg. Daar zijn genoeg kavels te koop. Maar de combinatie

Hoppenbrouwers en Udenhout heeft naar mijn idee een maatschap-

pelijke belang. Indirect is dat geld waard. Het is alsof je een boom

verzet die zich hier ontwikkeld heeft. Dat heeft een grotere impact

dan je denkt. Hoppenbrouwers is ‘het gevoel van thuis’ voor mensen

uit Udenhout en directe omgeving.”

Leerproces was dure cursus

Het intensieve traject startte eind 2009. Henny de Haas vertelt:

Henny de Haas (l) en Jeroen Weijers (r) bij Leanplanningsbord
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Zorgcentrum Zonnehof Tilburg

Wonen, opvang 

en kwaliteit van leven

De bouw van het nieuwe Zonnehof aan de Professor Gimbrèrelaan

is gestart! Bouwcombinatie Remmers / Coolen bouwt een nieuw,

multifunctioneel gebouw, waarbij woongenot, welzijn en service

centraal staan. In samenwerking met Stichting Schakelring, kinder-

opvangorganisatie NulVier Tilburg en Fysio- en Manuele therapie

Albers en Van Dommelen, ontwikkelde TBV Wonen dit nieuwe

concept van wonen en welzijn voor met name senioren. Het ont-

werp is van IAA Architecten en kwam tot stand na een intensieve

voorbereiding. “Het ontwerpen van huisvesting voor ouderen vergt

een speciale aanpak. De nieuwbouw ademt een persoonlijke en

warme sfeer uit. Dat is belangrijk, want de toekomstige bewoners

moeten een thuis vinden in dit “(t)huis van de Reit.” Door rekening

te houden met de wensen van de toekomstige bewoners, komt het

project pas tot leven”.

Op de locatie komen ruime appartementen voor bewoners met

lichte zorgbehoefte en groepswoningen voor kleinschalig wonen.

Woongenot, welzijn en services én zorg op maat voor senioren

komen in het gebouw fysiek tot uiting in onder andere 35 appar-

tementen van 70 m2 voor senioren met een zorg- en / of begelei-

dingsvraag. De nieuwbouw heeft eveneens vijf groepswoningen

voor in totaal 34 psychogeriatrische bewoners. TBV Wonen realiseert

43 woningen die aansluiten bij de wensen van senioren. 13 appar-

tementen van 70 m2 en 30 appartementen van 90 m2. Verder wordt

voorzien in functies zoals restaurant, ontmoetingsruimte, kinder-

dagverblijf en een praktijk voor manuele en fysiotherapie.

Zonnehof wordt ook “duurzaam”. Zo zijn er bijvoorbeeld zon-

nepanelen op het dak voorzien. De zon wordt hiermee de be-

langrijkste energiebron. Er wordt gebruik gemaakt van duur-

zame materialen die weinig onderhoud nodig hebben. Dit alles

zonder de uitstraling te kort te doen. De nieuwbouw is zodanig

‘energiezuinig’ en technisch ingericht dat meer dan 90%

energie kan worden bespaard.

tijd.” We wandelen door de Portrettenkamer, een oase van rust, waar

alle Rectores Magnifici zijn gerangschikt. In de Togakamer hangen

400 zwart fluwelen toga’s. “Bij oplevering van het gebouw waren

dat er 16”, merkt Paul Hoeijmans op en geeft daarmee nog maar

eens aan hoe de universiteit gegroeid is. 

In het gedeelte van het gebouw waar het Nexus Instituut haar intrek

neemt, kwamen bij de sloop veel verrassingen tevoorschijn. Achter

houten en kurken wanden zaten weer glazen wanden en ramen

verstopt. Het meubilair dat 50 jaar geleden speciaal door Bedaux

ontworpen was, is van stof ontdaan en staat hier als nieuw te

pronken. Paul Hoeijmans vertelt dat onder andere hoogleraar Syl-

vester Eijffinger en de directeur van het Nexus Instituut Kirsten

Walgreen staan te springen om hun luxe en comfortabele kantoor-

meubilair in te ruilen voor het authentieke Bedaux ontwerp. 

De trappenhal wordt verlicht door een enorme kroonluchter met

LED verlichting in de vorm van gloeilampen. Roy Habets wijst op de

brandwerende deuren. Niets dat deze functie  verraad, het zijn

prachtige, enorme glazen puien. Functionaliteit gaat hier helemaal

op in het ontwerp. Wat opvalt is dat in de representatieve ruimtes

van het gebouw, bijvoorbeeld de raadzaal, de ambiance en beleving

iets zakelijker is dan in de rest van het gebouw. De koffiekamer, waar

het catering concept ‘New Dutch’ gepresenteerd wordt, straalt

rust uit. De antracietgrijze supersized lampen die hier hangen, zijn 

speciaal door Bedaux de Brouwer ontworpen. Het Cobbenhagen-

gebouw is opgetrokken in natuurtinten en ademt een serene sfeer.

“Het zijn de mensen die voor kleur en dynamiek zorgen”, verklaart

Paul Hoeijmans.

Inspiratiebron

“Tijdens de uitvoering van het project heb ik me vaak ontzettend

zorgen gemaakt”, laat Jacq. de Brouwer weten, “Het Cobbenhagen-

gebouw is een bijzonder gebouw en iedere verandering is een risico.

Hoe loopt dit af, dacht ik? Achteraf waren mijn zorgen gelukkig niet 

terecht.” Ook aan de kant van de universiteit werd bezorgdheid

geuit: Hoe nadrukkelijk zouden de erfgenamen van Jos Bedaux zich

gemaakt worden.” Jacq. de Brouwer: “Het was zoeken naar een op-

timum en dit is het resultaat. Alle complimenten voor aannemer

Heerkens van Bavel, Cofely en TES Installatietechniek. Wij hadden

een beeld voor ogen en zij hadden de gezamenlijke intentie om dat

te realiseren.” Roy Habets knikt instemmend: “Deze partijen hadden

snel in de gaten wat de bedoeling was. Functioneel is er heel veel

veranderd, maar dat is heel goed ingepast. Zo goed zelfs, dat we de

aannemer gevraagd hebben waar al het geld gebleven is”, knipoogt

hij. 

Waar is het geld gebleven?

Imago

In het Cobbenhagengebouw komt iedereen samen. Omdat er geen

bepaalde faculteit gekoppeld is aan het gebouw is dit het hart van

de campus, de centrale plek voor onderwijs en kantoren. Cobben-

hagen is als gebouw de drager van de slogan van de universiteit:

understanding society. Het biedt studenten alle voorzieningen als

collegezalen, rustige studieplekken en gezellige ontmoetingsruim-

ten. Daarnaast is het Cobbenhagengebouw hét gezicht van Tilburg

University; het beeldmerk. Hier worden congressen georganiseerd

en vinden de afstudeerceremonies plaats. De Topinstituten van de

universiteit, het bestuur en de corporate staff hebben hier hun intrek 

genomen. In het Cobbenhagengebouw wordt de toekomst van

Tilburg University bepaald. 

Jacq. de Brouwer: “Het imago van Tilburg University is als het ware

gekoppeld aan het Cobbenhagengebouw. Wij hebben vast willen

houden aan de oude universitaire stand met haar formele proce-

dures, toga’s, enzovoort. De tijd lijkt hier te hebben stilgestaan als

in een klassiek klooster, zonder negatieve associaties. Deze tijdsgeest

wordt gerelativeerd door de lichtheid van de glazen wanden rondom

de patio. Het ontwerp is modernistisch en niet gericht op het

verleden.” Tijdens de rondleiding wijst Jacq. trots op de twee wand-

vullende afbeeldingen van Jos Bedaux; een eerbetoon aan de ont-

werper van destijds. “Deze accenten verankeren het gebouw in de
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in de discussie melden? Deze vrees was bij nader inzien onnodig.

Roy Habets vertelt dat vanaf het prille ontwerpstadium de archi-

tecten op een zeer prettige manier meegedacht hebben. Naast

kennis van het budget en technische installatie, waren zij ook met-

een op de hoogte van de beperkingen. Bijvoorbeeld: de tegels voor

de trap waren niet direct uit voorraad leverbaar. Maarten van der

Hulst is speciaal naar een groeve in Maastricht gereden om verze-

kerd te zijn van dezelfde steen. Een ander voorbeeld betrof het met-

selwerk. Om het oorspronkelijke metselwerk te herstellen heeft

Heerkens van Bavel een stapje extra gedaan en alle stenen herge-

bruikt; monnikenwerk. 

Maarten: “Ik heb met plezier aan dit project gewerkt. Deze bouw

is een inspiratiebron voor jonge architecten. Het is een project voor

architectuurliefhebbers.” Jacq. gaat nog een stapje verder: “Het is

een onderdeel van de architectuurgeschiedenis. In ons vak is dit een

gebouw wat er toe doet. We ontdekken wat beklijft en wat overleeft.

Het heeft een groot leereffect. Het gebouw is niet alleen functioneel

maar het is een belevingswereld zoals een stad met pleintjes.

De les voor architecten: het is niet alleen het stapelen van stenen.

Welke belevingswereld roep je op met welke materiaalkeuze?

Met een systeemplafond had je nooit hetzelfde effect bereikt.

Maarten en ik hebben als architectuurliefhebbers aan dit project

gewerkt en ik hoop dat niemand de bezorgde erfgenamen op de

achtergrond gevoeld heeft. Wij hebben ook genegenheid voor de

andere gebouwen op deze campus zoals de Bibliotheek, Maaskant

en Faculty Club. Het zijn allemaal gebouwen voor de toekomst.”

Paul Hoeijmans spreekt zijn hoop uit: “Het zou een hele eer zijn,

wanneer het Cobbenhagengebouw na renovatie op het podium van

Rijksmonumenten terecht zou komen.” 

Eensgezindheid

Het omvangrijke project waarmee 18 miljoen euro gemoeid was,

is binnen het gestelde tijdsvak gerealiseerd. “Het was een prettige

sneltrein en een fijn traject”, typeert Roy Habets de renovatie. “Er is

behoorlijk extra werk verzet, want er zijn altijd onvoorziene omstan-

digheden waar je tegenaan loopt, zoals de forse hoeveelheden

asbest die tevoorschijn kwamen. Alles is keurig binnen de tijd

opgelost. De eensgezindheid bij de uitvoerende partijen is alleen

maar groter geworden toen besloten werd over te gaan tot lean

planning. Iedereen was qua mentaliteit gelijk gestemd: coöperatief

en flexibel. Het projectteam dat vanaf het begin bij elkaar gezet is,

was een sterk punt in het hele traject. We hebben er de sticker lean

opgeplakt toen de inhaalplanning gemaakt werd na de asbestver-

tragingen. Ik sta hard te juichen om lean bouwen nog meer vorm

te geven. Het is een bewustwordingsproces waarbij je beseft dat

iedereen afhankelijk is van jouw bijdrage. Een zeer goed initiatief

om allemaal dezelfde kant op te rennen!” aldus Roy Habets enthou-

siast. “Het was een schoolvoorbeeld, juist door te kunnen laten zien

dat de partijen tegenslagen hebben kunnen wegwerken”, vult Paul

Hoeijmans aan. Jacq. de Brouwer besluit: “Het is een heel mooi vak

als iedereen ambities deelt.”

Project : Renovatie Cobbenhagengebouw

Locatie : Tilburg University, Tilburg

Architect : Bedaux de Brouwer Architecten

Opdrachtgever : Real Estate Management van Facility Services 

Tilburg University

Omvang : 18 miljoen

Start renovatie : mei 2011

Officiële opening : 3 september 2012

Diverse projecten wonen

1

3

4

2

5

1 Willem van Oranje

Waalwijk

2 Helvoirtseweg

Vught

3 Vlagtweddestraat 

Tilburg

4 Boschheem

Oisterwijk

5 Bouwmeesterbuurt 

Tilburg
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‘‘t Witte Huis aan de Prof. Dondersstraat wordt vol-

ledig in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht en

krijgt opnieuw een “leeffunctie”.

In 1929 werd dit woonhuis, in opdracht van Leerfabriek Oisterwijk,

gebouwd voor ondernemer Max Weil. Deze bijzonder ruime villa,

ontworpen door Otto Triebel, werd gebouwd in een woonwijk die

als representatieve woonbuurt moest dienen rond het voormalig

centraal gelegen Elisabeth Ziekenhuis. Je kunt stellen dat dit ook

heden ten dage nog één van de mooiste wijken van onze stad is.

Het huis is in Tilburg het mooiste voorbeeld van “de nieuwe zake-

lijkheid” ; een blokvormige bouwmassa met platte daken, stalen

raamprofielen en witgepleisterde gevels. Op 1 mei 1954 kreeg het

pand een heel andere functie. Het werd in gebruik genomen door

het, in 1952 opgerichte, Radiotherapeutisch Instituut. De eerste ge-

neesheer-directeur was dr. Bernard Verbeeten. Het gebouw kreeg in

de volksmond de naam ”t Witte Huis’. Een publicatie uit 1952 zegt

hierover het volgende:

RADIOTHERAPEUTISCH INSTITUUT TE TILBURG.
Op instigatie van het bestuur van het St. Elisabethziekenhuis
is besloten te Tilburg een radiotherapeutisch instituut op
te richten, dat zijn zetel zal hebben in het “Witte Huis”
aan de prof. Dondersstraat 20. Tot directeur is benoemd
dr. B. VERBEETEN. Burgemeesters en Wethouders hebben
de Raad voorgesteld het exploitatietekort, dat de eerste
twee jaren wordt geraamd op f 35.000 per jaar en de
volgende acht jaren op f 30.000 per jaar, te willen dekken
(Oost-Brabant, Eindhoven, 26 Mei).

Tot eind jaren zeventig hebben er behandelingen plaatsgevonden

op het gebied van bestralingen, totdat het Verbeeten Instituut ver-

huisde naar de huidige locatie nabij het TweeSteden Ziekenhuis.

Tussen 1981 en 2010 had het pand een kantoorfunctie, onder meer

voor de stichting RK Gasthuis. De laatste gebruiker was reclame-

bureau RAL. Het pand, dat inmiddels op de lijst van Rijksmonumen-

ten is geplaatst, werd daarna aangekocht door Rob Phillippart

en Maarten van Bemmel. Je begrijpt dat na zoveel “uiteenlopende

bewoners” er niet veel meer over was van het oorspronkelijk pand.

Heerkens van Bavel Bouw kreeg daarom, samen met architecten-

bureau Van Asten Doomen, de moeilijke opdracht om het pand te

renoveren en terug te brengen in de originele staat en functie, nl.

dat van woonhuis. Echter met het hedendaagse woongenot. Het

heeft heel wat voeten in aarde gehad maar langzaam begint het

vormen aan te nemen. De toegang van het huis is teruggebracht

naar de oorspronkelijke positie. Oude elementen zijn 

behouden en waar mogelijk , zij het met andere materialen, voort-

gezet. Natuurlijk zijn er moderne elementen in opgenomen, maar

als je nu langs het pand loopt, waan je je bijna weer terug in de

begin negentiger jaren. Het resultaat mag er zijn.

STC Waalhaven Rotterdam

“t Witte Huis”
wordt weer
woonhuis

Vanwege een interne herschikking van ruimten,

ontwikkeling van de opleidingen en de leeftijd

van de gebouwen, bleek het noodzakelijk om

nieuwbouw te realiseren voor de opleidingen van

het Scheepvaart en Transport College (STC) op de

locatie Waalhaven Z.z. 18 in Rotterdam. Heerkens

van Bavel Bouw verwierf de opdracht tot realisa-

tie van dit spectaculaire, transparante gebouw.

Het betreft nieuwbouw met theorielokalen, technische praktijkruim-

ten, kantoren voor onderwijzend en ondersteunend personeel en

overige voorzieningen. De nieuwbouw, naar een ontwerp van DP6

architecten, heeft een omvang van ca. 7.500 m² bruto vloeropper-

vlakte en bestaat uit een systeem van gestapelde hallen waarin

praktijkgericht lesgegeven wordt. Het gebouw telt 4 verdiepingen

en heeft een spectaculair uitzicht over de Waalhaven. Aan de kop-

gevels hangen verschillende blauwe gesloten volumes, uitgevoerd

met een verticale beplating. Dit verwijst naar beelden van transport

en containers. Het gebouw heeft een transparante gevel zodat je,

net als in een vitrine, kunt zien wat er binnen gebeurt. In het school-

gebouw is o.a. een Experience Centre gecreëerd waar leerlingen kun-

nen ervaren hoe het is om een vrachtwagen of binnenvaartschip te

besturen, een container te laden of te lossen of hoe het voelt om in

een virtuele haven bovenin een kraan te zitten. Op de Waalhaven

worden de VMBO-opleidingen en enkele haven- en transportoplei-

dingen van het MBO van het Scheepvaart en Transport College aan-

geboden.

Op vrijdag 27 april 2012 werd het nieuwe schoolgebouw van het

Scheepvaart en Transport College opgeleverd en inmiddels is het

pand naar volle tevredenheid van opdrachtgever, onderwijzend

personeel en leerlingen in gebruik.
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Maxima Medisch Centrum Hart voor

duurzaam

bouwen

woningvoorraad. Juist in de woningbouw is het leveren van kwaliteit

een must, daarin moet een bouwbedrijf zich onderscheiden. Beheer-

sing van het proces, op technische, logistieke en financiële gronden.

Toin: “We moeten nadenken over de verkoopprijzen van woningen,

hoe komt het toch dat de bouwprijs dit level heeft bereikt? Waar

in de kolom zijn mogelijkheden om te verdienen of te besparen?

Waar kunnen we het anders doen? Wij zijn op zoek naar ruimte in

die bouwkolom!”

Die ruimte zit in samenwerking. Verspillingen en doublures moeten

uit de bouwkolom gehaald worden. Toin kan het niet vaak genoeg

benadrukken: “We moeten lean bouwen, met elkaar heel goed

nadenken over wie wat het beste kan en doet. In de bouwkolom

zie je een verschuiving ontstaan. Intensiever samenwerken, beter

naar elkaar luisteren, openstaan voor ideeën, van de geijkte paden

afwijken en het beheersen van de faalkosten. Voor het project

Berkdijk (renovatie van 154 sociale huurwoningen) hebben wij

hiervoor een gespecialiseerd adviesbureau in de arm genomen.     

We hebben Lean Consultancy Group gevraagd Alphons Coolen

mee te helpen om te leren lean te bouwen. Bij Berkdijk waren 16

verschillende marktpartijen betrokken. Het proces is geanalyseerd

en er is een gezamenlijke planning opgesteld. Waar zitten de

doublures? Tijdens dit proces ontstaat respect voor elkaars werk

en een soepeler communicatie. Hierna is de planning opnieuw op-

gesteld en vertaald naar de bewoners. We hebben het uitvoerings-

team moeten opschalen. Er waren meer competenties vereist dan

alleen maar technische vakkennis. Het liefst had ik een mandje met

al die mensen”, knipoogt Toin.

Eén keten, één aanspreekpunt

Een ander initiatief, gestoeld op samenwerking, is GreenCORE.

Een negental partners, waaronder Alphons Coolen Bouw, Remmers

Bouwbedrijf, Sunburst en de architecten en stedenbouwkundigen

behorende tot De Vierde Toren, vormen een bouwketen.

Het doel van deze ketensamenwerking is te komen tot een ”integrale

verduurzaming van woningen en gebouwen volgens de 6E –me-

thode”.  Eén keten betekent één aanspreekpunt voor alle facetten

van een duurzaam bouwproces. GreenCORE is een initiatief dat

is ontstaan naar aanleiding van het Klimaatakkoord van de stad

Tilburg. Gemeente Tilburg heeft het Klimaatbureau in het leven

geroepen voor het bevorderen van een duurzame en energiezuinige

leefomgeving. 

Binnen het actieprogramma van het Klimaatbureau zijn er diverse

sectorale allianties opgezet om het gedachtengoed van het akkoord

daadwerkelijk uit te voeren. Vanuit GreenCORE   vertegenwoordigen

genoemde bouwbedrijven de “alliantie-bouw”

Nu is het een kwestie van investeren van tijd.” GreenCORE is vanuit

Tilburg ontstaan, maar niet alleen voor Tilburg bedoeld. Het is een

ketensamenwerking voor de toekomst.”

De eerste ideeën om kindergeneeskunde en gynaeco-

logie in elkaar te schuiven, zijn al minstens tien jaar

oud. Door beide specialismen te integreren, is het

makkelijker om moeder en kind samen te behande-

len en op één kamer te laten verblijven tenzij dit me-

disch gezien echt niet anders kan. “In het realiseren

van dit soort “gezinsgerichte zorg” liep het MMC

tegen grenzen aan, met name in de huisvesting.

Het huidige ziekenhuis in Veldhoven was veel te klein

gebouwd. Uitbreiding was dus noodzakelijk.

Heerkens van Bavel verwierf de opdracht tot realisatie van het Vrouw-

Moeder-Kind centrum. Een uniek centrum voor gezinsgerichte zorg.

Het unieke karakter zit in de combinatie van de aanwezigheid van een

aantal medisch specialistische superspecialisaties (onder anderen kin-

dercardiologie en kinderanesthesie), organisatie van zorg rondom het

gezin maar vooral ook de sfeer en uitstraling van het centrum.

Uitgangspunt van het centrum is dat het verblijf niet moet voelen als

in een ziekenhuis, maar meer als in een huiskamerachtige sfeer die

actief bijdraagt aan het beter worden. Het project werd in twee fasen

opgeleverd, waarvan de tweede fase begin 2012. In september van

dit jaar werd het Vrouw-Moeder-Kind centrum officieel geopend door

Zijne Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima. 

Dat het Maxima Medisch Centrum tevreden was met de werkwijze

van Heerkens van Bavel moge blijken uit de nieuwe opdracht die werd

verworven, nl. de nieuwbouw van het Psychiatrisch Centrum. 

Op de locatie in Veldhoven wordt momenteel nieuwbouw gerealiseerd

waarin de huidige kliniek van locatie Eindhoven én Veldhoven samen

worden gehuisvest. 

Oplevering vindt plaats in December. Aansluitend wordt de bestaande

afdeling psychiatrie grondig verbouwd. Naar verwachting is deze

verbouwing zomer 2013 gereed.

ZORGEN
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Ondanks deze, voor de woningbouw, zeer moeilijke tijden is Toin

Meeuwsen tevreden over zijn bedrijf. Hij heeft de juiste medewer-

kers om zich heen vergaard en is trots op de lange dienstverbanden

binnen Alphons Coolen. Hij heeft het gevoel dat hij er zijn passie in

kwijt kan. Alphons Coolen is binnen de Heerkens van Bavel Groep

gespecialiseerd in woningbouw in de breedste zin van het woord.

Zij ontwikkelt, realiseert, renoveert, restaureert, onderhoudt en

beheert van groot naar klein.

Toin: “Binnen deze diversiteit opereren wij ook als bouwteampartner. 

Naast het deelnemen aan bouwteams verwerft Alphons Coolen ook

haar opdrachten vanuit aanbestedingen. Een paar jaar geleden was

het zo dat je meedeed aan aanbestedingen om je prijsniveau te toet-

sen. Nu moet je mee doen! ” Een recent voorbeeld: TBV Wonen wilde

de grootschalige renovatie van

de Berkdijk aanbesteden. Al-

phons Coolen zag dit als een in-

vestering voor de toekomst. “Als

je altijd voor deze opdrachtge-

ver werkt, kun je als bouwteam-

partner niet als vijfde eindigen

in een aanbesteding. We hebben

alles uit de kast gehaald en heb-

ben heel diep geschreven. We

hebben er dus zelf voor gekozen

om voor een bepaald prijsniveau

te werken. Daarbij blijft kwaliteit

altijd op nummer één staan, on-

geacht de prijs.” Deze tijden van

economische crisis vragen om

creatief handelen. Toen Alphons Coolen de opdracht voor het pro-

ject Bouwmeester 1e fase binnensleepte, heeft Toin een visje uitge-

worpen om in het bouwteam te komen van Bouwmeester 2e fase.

“Dat is gelukt! De Nieuwe Bouwmeester is een project waar we trots

op mogen zijn.” 

Zoet en zuur

Het werken in een bouwteam heeft de persoonlijke voorkeur van

Toin Meeuwsen. “Daar is ons apparaat op ingericht. We brengen

kennis en kunde in, zijn proactief en dat dragen we uit naar de klant.

Ik ben ervan overtuigd dat alle werknemers binnen onze gelederen

deze vaardigheden hebben om onze opdrachtgevers perfect van

dienst te zijn. 

Bouwteampartner zijn vraagt om een andere attitude. Een aanbe-

steding is een wedstrijd om prijs, conform de aangereikte beschei-

den. In een bouwteam liggen de verantwoordelijkheden anders.

Hierin kun je nog meer van jezelf laten zien door je kwetsbaar op te

stellen en transparantie te verschaffen. Je moet voorbij gaan aan

eigen belangen en geen kaarten tegen de borst houden. Je moet

je mentaliteit aanpassen, intensiever samenwerken en nog meer

verantwoordelijkheden delen; zoet en zuur. Zo ontstaat ketensa-

menwerking. Een voorwaarde voor deze samenwerking is dat er

aan de voorkant hele goede afspraken gemaakt moeten worden.

Om ons heen gebeurt dit al, daar willen wij ook in mee. Begin 2012

deden de zusterbedrijven Heerkens van Bavel Bouw en Alphons

Coolen Bouw mee aan een selectieprocedure voor een ketensamen-

werking voor een viertal projecten in Waalwijk. De bouwcombinatie

Heerkens-Coolen heeft gepoogd het werk naar zich toe te trekken.

“Op de longlist van 12 naar 6 naar 3 zijn we uiteindelijk als tweede

geëindigd. Wij pretendeerden niet de wijsheid van ketensamenwer-

king in pacht te hebben”, legt Toin uit. Omdat de hoofdmoot van

dit project een woon-zorg gerelateerd product was met een brede

school en appartementencomplexen wilden we de samenwerking

en ervaring zoals de Bouwcombinatie die bij het project Vita te Rijen

heeft opgedaan in Waalwijk, continueren. Wat we van dit traject

geleerd hebben, is dat we sterk zijn in de randvoorwaarden, maar

dat die wel aan de voorzijde

duidelijk moeten zijn zodat alle

neuzen dezelfde kant op staan:

Dít gaan we doen, binnen díe

tijd, voor dát bedrag. Openheid

en duidelijkheid.”

Toin is van mening dat ook op-

drachtgevers er nog aan moe-

ten wennen dat zij meer open-

heid van zaken moeten durven

geven. “Opdrachtgevers werken

nog te vaak met dubbele agen-

da’s en houden zaken lang ach-

ter de hand. Ze moeten al in een

heel vroeg stadium aangeven

wat de beschikbare budgetten

zijn. Op het moment dat je mede   verantwoordelijk wordt gesteld

voor de beschikbare budgetten ben je ook in staat om hierin je ver-

antwoordelijkheid te kunnen nemen. De basis van ketensamenwer-

king is openheid en vertrouwen”.

Buiten de geijkte paden

Wat brengt de toekomst? In de bouw gaat het slecht, de woning-

bouw is nog slechter, de appartementenmarkt is verzadigd. Toin:

“Appartementengebouwen, grondgebonden woningen realiseren en

uitvoeren van complexe renovatieprojecten kunnen we goed en

doen we graag. Dat hebben we bewezen met resultaten. In deze tijd

moeten we goed nadenken wat we kunnen afzetten en realiseren.

We moeten risicoprofielen opstellen en deze beheersen. Jaren gele-

den hebben we locaties gekocht, te duur blijkt nu. We hadden niet

gerekend op een crisis die zo lang, zo diep en van deze ongekende

omvang zou zijn. Het is heel zuur om investeringen die je hebt ge-

daan toch weer los te laten. Als bouwbedrijf proberen we onze werk-

zaamheden divers te houden en alle opties open te houden. We

proberen niet afhankelijk te zijn. We acteren proactief en proberen

de regie in eigen hand te houden. Alphons Coolen maakt deel uit

van de Heerkens van Bavel Groep. Zij zijn het solide fundament

onder de vele goede en langdurige relaties.” Alphons Coolen staat

in de markt ook bekend om het verduurzamen van de bestaande

Tot medio 2014 is Heerkens van Bavel Bouw nog

volop bezig met diverse, ingrijpende nieuwbouw en

verbouw werkzaamheden bij het Beatrix ziekenhuis

in Gorinchem. Dit is nodig om ook in de toekomst

uitstekende, eigentijdse zorg te kunnen leveren.

Professioneel, kleinschalig en mensgericht. Een mo-

dern toegerust, prettig en gastvrij ziekenhuis voor

patiënten, bezoekers en medewerkers. Het Beatrix-

ziekenhuis maakt deel uit van Rivas Zorggroep, een

ketenorganisatie met bijna alle vormen van zorg.

Beatrix 
ziekenhuis

Wat moet er allemaal gebeuren

• verbouwing ten behoeve van de ondersteunende diensten

• nieuwbouw Operatiecomplex met nieuwe Centrale Sterilisatie 

Afdeling en Verkoever;

• aanpassing poliklinieken;

• afnamelab, piketkamers en verbouwing technische dienst;

• nieuwbouw centrale hal;

• verbouwing ten behoeve van de nieuwe dagbehandeling;

• verbouwing Spoedeisende hulp en Huisartsenpost;

• aanpassing overige poliklinieken.

In de volgende uitgave zullen wij u uitvoerig over het verloop van

de werkzaamheden berichten. Ondertussen kunt u op onze website

regelmatig de vorderingen volgen.
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Alphons Coolen is op zoek naar de ruimte in de bouwko-

lom! Die ruimte vindt het bouwbedrijf in samenwerking.

Samenwerkingsverbanden van groot naar klein: ketensa-

menwerking, bouwcombinaties, bouwteams, allianties en

collectief particulier opdrachtgeverschap. Toin Meeuwsen

(49), directeur Alphons Coolen sinds 2007, pleit daarbij

voor openheid. “Weg met de dubbele agenda’s. De basis

van een goede samenwerking is openheid, duidelijkheid

en vertrouwen. Dan komen we een stap dichterbij het

hoogste goed: ketensamenwerking.”

Samenwerken is tegenwoordig niet meer weg te denken in de bouwwereld.

Toin Meeuwsen noemt een aantal projecten in Tilburg die gerealiseerd zijn

door intensieve samenwerking met de opdrachtgevers in bouwteamverband.

Voorbeelden hiervan zijn het appartementencomplex aan de Trouwlaan en

de realisatie van de Bouwmeesterbuurt 2e fase. Ook is het ons bedrijf niet

vreemd om in Bouwcombinaties te participeren. Enkele voorbeelden daarvan

zijn het appartementencomplex Diamantkruising en Leijendael en het meest

recente project is woonzorg complex Zonnehof te Tilburg. Deze projecten

zijn allen gerealiseerd door Bouwcombinatie Remmers-Coolen VOF welke

sinds 2003 bestaat.

Dit samenwerkingsverband dankt haar succes aan het feit dat het qua om-

vang en mentaliteit gelijkwaardige partijen zijn. De twee autonome, van oor-

sprong Tilburgse familiebedrijven passen op alle fronten bij elkaar. Binnen

de organisaties, in alle lagen van de bedrijven, heerst een wederzijds respect.

Ook op directieniveau, met leeftijdgenoot Peter Picavet, directeur Remmers

Bouwgroep B.V. hebben we een klik. Net als in een perfect huwelijk respec-

teren partners elkaar blindelings. Het is een tandem waarbij beiden even

hard trappen om gestaag vooruit te komen en om het gezamenlijke doel

te bereiken. Uiteraard wordt per project kennis en expertise afgewogen en

bepaald wie welke taken ter hand neemt. Het meest recente voorbeeld van

deze succesformule is het project Zonnehof waarbij onze gezamenlijke

noeste arbeid heeft geleid tot de ondertekening van het contract vlak voor

de bouwvak 2012.

in de bouwkolom!
Werken aan een
Omdat er geen tijd te verliezen is…

Indirect werkt Heerkens van Bavel aan een medische

wereldprimeur. De nieuwe stralingsbunkers van het

CBOI (Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Inter-

venties) van het UMC Utrecht herbergen straks immers

de MRI-LINAC (MRI Linear  Accelerator). In lekentaal ge-

steld: ze zijn bedoeld voor een baanbrekende beeld-

gestuurde radiotherapie gericht op kankerpatiënten. 

De bouw staat onder enorme tijdsdruk, maar volgens

Jack de Koning, hoofd Dosimetrie en Techniek én toe-

komstig gebruiker, slaagt de bouwer met verve in zijn

opdracht.
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Er zit ruimte

NOS-journaal

“De ultieme oplevering van het CBOI-project zal ongetwijfeld

kunnen rekenen op (inter)nationale aandacht. Het is inderdaad

een potentieel item voor het NOS-journaal, beantwoordt Jack

de Koning de vraag. Als alles lukt, betekent het niets minder dan

een doorbraak op oncologiegebied. Niet zozeer omdat er een nieuwe

techniek wordt toegepast, maar wel omdat het gaat om een

combinatie die in theorie technisch erg complex is: enerzijds de

MRI als beeldvormend instrument, anderzijds de lineaire versneller

als bestralingstoestel. Simplistisch gesteld maakt deze combinatie

dat de bestraling meegaat met bewegingen van de patiënt (bv. met

diens ademhaling), waardoor je op elk moment de optimale dosis

kunt geven en ook kunt zien wat je doet. Het toestel wordt in

het UMC Utrecht ontwikkeld en voorbereid op klinisch gebruik.

Het project staat onder geheimhoudingsplicht. Er zijn grote spelers

(Philips, Elekta…) bij betrokken en grote bedragen mee gemoeid.

Om je een idee te geven: de bouwkosten vormen slechts een derde

van de totale kostprijs, de overige tweederde komt op het conto

van de toestellen. De bestralingsbunkers gaan naar verwachting

dertig à vijftig jaar mee, de toestellen zo’n 10 jaar. Bijzonder aan dit

project is dat je begint met bouwen terwijl je nog niet weet hoe de

definitieve MRI-versneller eruitziet. Je bereidt het gebouw als het

wereldprimeur
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Energiesprong-prijs

TBV Wonen werkt keihard aan het ambitieuze doel CO2-neutraal

woningbezit in 2045. In 2010 is een pilot gestart waarbij acht

bestaande woningen gerenoveerd zijn tot passiefhuis niveau label

A++. Emile Kint legt uit: “Energie neutraal bouwen kost 105.000

euro. Label B wordt gerealiseerd met circa 38.000 euro, dat is zo’n

eenderde van de energie neutrale investering. Is Label A++ de

investering wel waard vragen wij ons af?” TBV Wonen heeft ervoor

gekozen om veel meer woningen naar Label B te trekken in plaats

van een klein aantal woningen passief te houden. De komende jaren

worden daarom energetisch aangepakt. “We streven regulier naar

minimaal energielabel B of twee stappen omhoog. Dit is geen nieuw

initiatief, dat deden we al langer, alleen maakten we dat niet bekend.

We kloppen ons soms te weinig op de borst, maar dat is een mindset

die langzaam gaat veranderen”, aldus Kint. 

Drie woningcorporaties in Tilburg zullen de komende vier jaar 4.000

woningen energetisch gaan verbeteren. Hiermee leveren ze een

bijdrage aan energiebesparing en armoedebestrijding, want in de

slechtst geïsoleerde huizen wonen vaak mensen met de allerlaagste

inkomens. Deze operatie levert de bewoners comfort en een ener-

giebesparing op en de CO2reductie draagt bij aan een klimaatver-

betering. TBV Wonen won eind 2011 de landelijke Energiesprong-

prijs in het kader van het Glazen Huis 2011. TBV Wonen was de cor-

poratie die én een hoge ambitie op het gebied van energiebesparing

heeft én deze ambitie ook vertaalt in realisatie. Energie is goed in-

gebed in de strategie van de organisatie. Wat ook meewoog bij het

toekennen van de prijs, is dat TBV Wonen en een aantal verschil-

lende partijen de koppen bij elkaar heeft gestoken om meer te gaan

samenwerken. Deze zogenoemde Belanghouders zijn bedrijven die

opereren in het maatschappelijk middenveld, stakeholders, make-

laars en aannemers. “De samenwerking tussen Belanghouders is

heel erg aangeslagen”, aldus initiatiefnemer Rob Vinke trots. 

Project : Renovatie Berkdijk

Locatie : Tilburg

Architect : Kuin & Kuin Architecten

Opdrachtgever : TBV Wonen

Omvang : 154 sociale huurwoningen

Start renovatie : mei 2010

Oplevering : 1e kwartaal 2013
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Afhankelijk van de boze buitenwereld

Weggeslagen achtergevel renovatiewoning Berkdijk

ware voor op de toekomst van de radiotherapie, zonder dat je die

echt kent, terwijl je  toch grote bouwkundige ingrepen in de toe-

komst wil voorkomen.” 

Uitdagend en gefaseerd

“Dat het project ook op bouwkundig vlak een hele uitdaging in-

houdt, hoeft geen betoog. Beneden komen er vijf nieuwe stralings-

bunkers bij; uiteindelijk allemaal bestemd voor het CBOI. Verder

beschikt de afdeling over een onderzoeksbunker voor ontwikkelin-

gen aan de MRI-LINAC en acht bestralingsbunkers voor conventio-

nele radiotherapie, licht Jack toe. Daarnaast komt er een onderwijs-

gedeelte - met een auditorium waar honderdtwintig man in kan en

presentatieruimtes – want naar verwachting zullen de komende drie

jaar medici, laboranten en technici wereldwijd hierheen komen om

meer te leren over de MRI-versneller en het gebruik ervan. Tot slot

komen er boven in het gebouw nog een tachtigtal kantoren. Het

hele project staat onder een enorme tijdsdruk, wat meteen ook ver-

klaart waarom het gefaseerd wordt opgeleverd. Afgelopen augustus

hebben we de eerste bunker in gebruik genomen terwijl men nog

bezig is met de ruwbouw van de kantoren en wijzelf nog aan het

nadenken zijn over de invulling van het onderwijsgedeelte. Het

maakt dit project bijzonder én uitdagend, zowel voor de bouwer als

voor ons, de gebruikers. Als je een dergelijk traject met elkaar ingaat,

is flexibiliteit van alle betrokken partijen, de bouwkundige project-

leider, architect (EGM architecten Dordrecht) en het bouwteam, een

essentiële vereiste en ik moet zeggen dat Heerkens van Bavel een

zéér flexibele partij is gebleken, aldus Jack.”

Bepalende rol van beton

Maar flexibiliteit is niet het enige waarover Jack de Koning zich

lovend uitlaat. “Heerkens van Bavel denkt ook kritisch met ons mee

en dat waarderen wij ten zeerste. Op zichzelf is een bouwproject

met veel beton niet spectaculair, maar dat wordt het wel als het

gaat om stralingsbunkers. Gezien de stralingsveiligheid zit je al gauw

aan anderhalve tot twee meter dikke betonnen muren en vloer.

Het betekent dat de werkelijke gebruiksoppervlakte gereduceerd

wordt tot de helft van het totaaloppervlak. Het betekent dus ook

dat je de beschikbare ruimte optimaal moet benutten. Als het bouw-

team dan komt met de suggestie om barietbeton te gebruiken

in plaats van gewoon beton omdat dit ruimte schept, zijn wij daar

uiteraard erg blij mee, lacht Jack.”

‘Ze lopen zelfs vóór op de planning’

Kiezen voor Heerkens van Bavel

“Alle deadlines zijn tot nu toe gerespecteerd, waarbij ik wel wil

benadrukken dat kwaliteit altijd voor deadlines gaat…. Dat men zelfs

voorop loopt op de planning is dus zeker een aangename verrassing,

vervolgt Jack. Zoals het er nu uitziet hopen ze zelfs voor de Kerst

het hele gebouw glasdicht te hebben en het voor de bouwvak van

2013 volledig klaar te hebben. Het is een gedurfde bewering maar

Heerkens van Bavel maakt zich sterk dat het lukt. Zelf Brabander

zijnde, bevalt mij uiteraard de no-nonsense-mentaliteit van de bou-

wer en de instelling om in oplossingen in plaats van in problemen

te denken. Toen het project begon, was het erg slecht weer met

sterke vorst. Maar in plaats van vorstverlet, besloot Heerkens om

pas om 9 of 10u te beginnen en alsnog volle werkdagen te maken.

Eveneens een sterk punt is dat de werkzaamheden die andere pro-

cessen verstoren (zoals het storten van beton) buiten de werkuren

of tijdens het weekend of feestdagen worden ingepland. Kortom,

wij zijn erg tevreden met en over Heerkens van Bavel. Waarom onze

keuze op hen viel? Ten eerste omdat je in deze tijd toch het beste

kiest voor een stabiele bouwer en ten tweede omdat deze bouwer

ervaring heeft met het werken in de gezondheidszorg; het bouwen

van een ziekenhuis(afdeling) is toch anders dan het aanleggen van

een voetbalveld. Dat zij erg snel, flexibel en constructief samenwer-

ken met onze architecten, ons intern bouwteam en alle betrokken

partijen maakt de keuze voor hen meer dan terecht.”

‘Je kiest voor een stabiele bouwer’

Projectgegevens :

Omvang : 6.550 m2

Locatie : Utrecht

Architect : EMG Architecten BV Dordrecht

Opdrachtgever : UMC Utrecht

“Het is een in theorie onmogelijke combinatie”
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op het eerste project uit aanbesteding: “Voor Alphons Coolen is

dit een groot project en ik denk dat het bouwbedrijf zich toch op

een aantal zaken verkeken heeft. In de praktijk zijn er altijd een

aantal kinderziektes; voordat het treintje loopt, zijn we vijf huizen

verder; de aanwezigheid van asbest heeft de kosten opgeschroefd

en de communicatie liep in beginsel wat stroef. Wij waren natuurlijk

altijd gewend met eigen mensen te werken en dan ontstaat er geen

communicatiestoornis tussen twee partijen. Je bent nu afhankelijk

van een andere partij, de ‘boze buitenwereld’. Het is voor ons en

voor Alphons Coolen een goed leerproces geweest. Ik ben nog

steeds gelukkig met de keuze van uitbesteden. Samenwerken is

de toekomst.” 

Verbinding met de wijk

Een project waar samenwerken onontbeerlijk is: Zonnehof. Het

verzorgingstehuis Zonnehof in de wijk De Reit ging een aantal jaren

geleden plat. De nieuwbouw die nu op de grote lege plek verrijst,

is het resultaat van samenwerking tussen TBV Wonen, Stichting

Schakelring, kinderopvangorganisatie NulVier Tilburg en fysio- en

manuele therapie Albers en Van Dommelen. Centraal uitgangspunt

is dienstverlening en producten gericht op wonen voor ouderen,

opvang voor kinderen van 0-4 jaar en kwaliteit van leven. Het

concept Zonnehof bestaat uit verschillende onderdelen. Het wordt

een gebouw met bijzondere ruimtes als een wijkrestaurant, een

grand café, commerciële ruimtes en 30 zelfstandige koopapparte-

menten. De wijkservicevoorzieningen vormen de verbinding met de

wijk: ‘Zonnehof als Huis van de Reit’.

In eerste instantie was woningcorporatie Tiwos de opdrachtgever.

Tijdens het voortraject heeft TBV Wonen haar collega Tiwos de

helpende hand geboden. Deze samenwerking resulteerd in een

totale overname van het project van Tiwos.

“Bij het intensieve voorbereidingstraject is besproken hoe de markt

op te gaan”, vertelt Emile Kint. “Er is besloten een bouwteam te vor-

men met de partijen waar we veel mee samenwerken. Er is een con-

sortium neergezet van Alphons Coolen Bouw en Remmers Bouw-

groep. Deze bouwcombinatie verzorgt de realisatie. 

Met dit nieuwbouwproject is een stevige duurzame ambitie neer-

gezet. “Het wordt een heel groen gebouw met onder andere warmte

koude opslag. De nieuwbouw is zodanig energiezuinig en technisch

ingericht dat meer dan 73 % CO2 bespaard wordt ten opzichte

van huidige conventionele bouw. Dit is een forse stap in de richting

van het beleid van de gemeente Tilburg om in 2045 CO2 neutraal

te zijn”, aldus Rob Vinke.

8 41

Bewoond huis in de bouwput van Berkdijk

De nieuwe zorg
‘Komt een dokter bij de patiënt’

Dankzij snelkookpan-sessies verliep het ontwerp-

traject ongeëvenaard soepel en efficiënt. Ook de

aanbestedingsprocedure resulteerde snel in een

duidelijke keuze voor de gelegenheidscombinatie

rond Heerkens van Bavel Bouw. En als klap op de

vuurpijl wordt ook de uitvoering van de renovatie

een proeve van ‘Lean’ bouwen. Welke motor drijft

deze goed geoliede machine? We vroegen het aan

Ad van de Laar (manager Facilitair Bedrijf van het

Tilburgse St. Elisabeth Ziekenhuis), Paul van Aerde

(Aerde advies & bouwmanagement), Jos Verschuren

(coördinator bouw en hoofd van de zorgeenheid

Heelkunde) en Hans de Jong (projectmanager).

Bouwen met visie

“Het is de meest complexe en omvangrijke renovatie sinds 1982,

zegt Ad van de Laar. Nagenoeg alle dokters, verpleegkundigen en

ondersteunende diensten zijn erbij betrokken en dat betekent

toch gauw zo’n 1200 medewerkers, de patiënten niet meegerekend.

Met de verbouwing gaat een omvangrijke organisatiewijziging

gepaard. In feite is de renovatie  gekoppeld aan de veranderende

zorgvisie. ‘Hoe willen we dat de klinische zorg er de komende tien

jaar uitziet?’, was de vraag waarop het hele renovatieproject berust.

Het antwoord was bepalend hoe de verpleegkundige afdelingen er

voortaan moesten uitzien.”

‘Het was een wild en nieuw idee’

In de snelkookpan

“Gezien de grote impact op zowel medewerkers als patiënten was

het zaak die visie zo helder mogelijk te omlijnen; je wilt immers toch

iets neerzetten dat voor lange tijd mee kan. Om dat proces zo snel

en effectief mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde Paul (van Aerde)

de snelkookpansessies. In een rustige omgeving en met de mobiel-

tjes in de off-stand, zijn we met afgevaardigden van alle gebrui-

kersgroepen om de tafel gaan zitten. Ook de patiënten waren

Vlnr.: Jos Verschuren, Hans de Jong, Ad van de Laar, Paul van Aerde
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Rob Vinke, directeur-bestuurder van TBV Wonen en

Emile Kint, adjunct-directeur van dezelfde woning-

corporatie vertellen hoe belangrijk het is voor

belangenhouders om de koppen bij elkaar te steken

en samen te werken. Twee grootse projecten, Berk-

dijk en Zonnehof, staan model voor deze samen-

werking. TBV Wonen transformeert van vastgoed

organisatie naar maatschappelijke organisatie.

Woningcorporaties bevinden zich in roerige economische tijden.

Door de crisis duurt de onzekerheid in de volkshuisvesting voort

en durven corporaties niet meer te investeren in bouwprojecten.

Na de kopers blijven nu ook de huurders zitten waar ze zitten.

De woningmarkt zit volledig op slot. Slechte prognoses voor zowel

de bouw als de volkshuisvesting. Ondanks de geschetste negatieve

ontwikkelingen blijft TBV Wonen onverminderd investeren in de stad

Tilburg. Rob Vinke: “We hebben een goed jaar achter de rug, met

sociaal maatschappelijke prestaties die er toe doen en wat helaas

meer en meer belangrijk wordt; met goede financiële resultaten.

Door een financieel conservatief beleid in de achterliggende jaren

is TBV Wonen in staat om ook in 2013 en volgende jaren te in-

vesteren en haar nek uit te steken. In 2012 zijn we met de bouw

van 862 woningen gestart. TBV Wonen is een gezonde organisatie

en zorgt ervoor dat er weer hijskranen in Tilburg komen.”

Mensgericht bouwen

TBV Wonen was oorspronkelijk een vastgoed bedrijf. Het bezit

mooie gebouwen, waar veel geld ingestoken is. Tien jaar lang is

er echter onvoldoende aandacht besteed aan de maatschappij.

Er is heel technisch en introvert geïnvesteerd in slechte sociale

cohesie. Sinds een aantal jaren is het roer om en ligt de focus op

de mensgerichte kant. Rob Vinke: “Als woningcorporatie ben je

namelijk een dienstverlenend bedrijf. Je bent er voor de mensen in

plaats van de woningen. We gaan terug naar het oorspronkelijke

doel en investeren daar waar een corporatie voor staat. Wij willen

de problemen van mensen oplossen. We werken daarom samen

met onder andere Stichting de Twern, Gemeente Tilburg en SMO

Traverse.” Emile Kint vult aan. “Daarnaast gaan we onverminderd

door met bouwen en onderhoud. Nu staan we positief in de

krant en dat gaat vanzelf”, lacht hij.

Tot een aantal jaren geleden hield TBV Wonen altijd alles in eigen

hand. Ze deden als vanzelfsprekend alles zelf omdat de corporatie

alle disciplines in huis had. Vier jaar geleden vond een reorganisatie

plaats en werd het onderhoudswerk uitbesteed. Berkdijk is voor

TBV Wonen het eerste project uit aanbesteding.

Communicatie blijft lastig

In Tilburg-Zuid rijden de bulldozers als meedogenloze monsters door

de kaalgeslagen achtertuinen van de rijwoningen in de wijk Berkdijk.

Via bouwhekken en de voorgevels kan men dwars door de lege

woningen heen kijken; achtergevels weggeslagen. Eén woning is

een uitzondering in dit beeld. Een vreemde gewaarwording in deze

bouwput. Er is iemand thuis, de fiets staat voor de deur, de gordijnen

zijn gesloten, flesje shampoo voor het badkamerraampje. Deze

bewoner laat de renovatie letterlijk en figuurlijk langs zich heen

gaan. “Bewoners hadden inderdaad de keuze om wel of niet deel

te nemen aan deze grootschalige renovatie van 154 woningen.

Uiteindelijk hebben 22 woningen niet meegedaan”, legt Emile Kint

uit. De woningen zijn gebouwd in 1953 en de laatste renovatie

was in 1990. De sociale huurwoningen worden geheel gerenoveerd

en maken daarmee een energiesprong van label G naar Label A.

De woningen worden met 50% vergroot middels een nieuwe

aanbouw en prefab dakkapel. Deze dakkapel is later in het traject

toegevoegd. Doel is om karakteristieke elementen als de daken en

binnenterreinen te behouden. 

Stevige duurzame ambitie

Emile: “In dit omvangrijke project was communicatie ons speerpunt,

want de bewoners krijgen heel wat voor hun kiezen: zeven maanden

zitten ze in de rotzooi, in een bouwput. Ze moeten tijdelijk naar een

wisselwoning buiten de wijk. En ik kan communiceren wat ik wil,

maar wanneer de bulldozers door je achtertuin rijden is dat niet

prettig. Ook bij het uitwisselen van technische informatie aan de

bewoners is er wel eens wat praktische informatie vergeten. Zo kan

er bijvoorbeeld geen plantje op de vensterbank worden gezet bij

HR++ glas. We moeten ons dus echt verplaatsen in de de mensen

en huurdersinformatie verstrekken in plaats van technische infor-

matie. Speciaal hiervoor hebben we collega Marij Kuijpers op het

project gezet. De informatiepagina over de Renovatie van Berkdijk

op de website van TBV Wonen is een handig communicatiemiddel. 

Alle inspanningen nu, zorgen ervoor dat het proces zal slagen.

Hierna wordt Berkdijk als impulswijk aangemerkt en streven we

ernaar armoede verder te bestrijden door mensen aan werk of een

stageplek te helpen en zo de afstand tot de arbeidsmarkt te ver-

kleinen. Dit doen we door samenwerking via netwerken.”

Rob Vinke kijkt ondanks de kleine aanloopproblemen tevreden terug

is de toekomst
vertegenwoordigd.” “Het was een compleet nieuw en eigenlijk ‘wild’

idee, glimlacht Paul, maar het is fijn als je opdrachtgever erin ge-

looft. Waar snelheid aanvankelijk de hoofdreden was, zijn achteraf

een hogere kwaliteit, meer draagvlak en een enorme betrokkenheid,

een aangenaam bijproduct van deze sessies gebleken.” “Gedurende

die week keken 75 gebruikers naar de hen voorgelegde ontwerpen,

niet alleen vanuit hun eigen perspectief maar ook vanuit dat van

hun collega’s, gaat Jos verder. De crux van deze aanpak is dat je op

die manier meteen alle invalshoeken samen hebt. In één team zaten

bijvoorbeeld een logistiek medewerker naast een chirurg. De snel-

kookpanmethode resulteerde al na een week in een ontwerp dat

uiteindelijk voor 95% definitief zou zijn. Bij een normaal traject zou

dat op z’n minst drie maanden hebben geduurd. Wij zijn multidis-

ciplinair begonnen om vervolgens monodisciplinair aan de verdere

verbetering te werken. Dat is compleet tegenovergesteld aan de

traditionele aanpak.“

Langs de meetlat

“De eerste stap bestond erin de criteria te bepalen waartegen de

wensen van de gebruikers werden afgewogen, vervolgt Hans. De

‘tien-schillenaanpak’ noemden we het… laag na laag afpellen tot

je aan de kernvraag komt: Is dit in het belang van de patiënt?”.

Want dat was van meet af aan de maatstaf. Bij een discussie tussen

twee partijen werd hun respectieve wens dus tegen de meetlat

gehouden: is het belangrijk of minder belangrijk voor de patiënt?

Het resultaat van deze weging leidde tot een totaal ander concept

waarbij de patiënt in alles centraal staat, aldus Jos. Waar vroeger

de patiënt naar de onderzoekskamer van de dokter ging, komt de

dokter nu naar de patiënt. De dokter stapt als het ware het domein

van de patiënt binnen. Vermits de meeste kamers eenpersoons-

kamers zijn, kan hij probleemloos alle onderzoeken en gesprekken

bij de patiënt zelf voeren. Met de sfeervolle verlichting, techniek die

weggewerkt zit achter een kastenwand en posters met vertrouwde

landschapsbeelden uit de omgeving, ziet diens kamer er ook meer

slaapkamer dan ziekenhuiskamer uit en dat kadert perfect in de

‘healing-environment’-gedachte.” 

‘Het is meer slaapkamer dan

ziekenkamer’

Veilige openheid

Transparantie en privacy zijn de rode draad in de renovatie. Althans

privacy voor de patiënt, want toen een verpleegkundige tijdens de

sessies opperde dat er geen plek meer was voor verpleegkundigen

om zich terug te trekken, riposteerde Jos Verschuren dat privacy

voor een verpleegkundige met dienst, niet in het belang van de pa-

tiënt is. Patiënten daarentegen kunnen zelf bepalen of ze de deur

van hun kamer al dan niet openlaten. Doen ze dat wel, dan hebben

ze dankzij de glazen wanden een goed overzicht van wat er zoal in

het middengedeelte gebeurt. Zij zien meteen ook de verpleegkun-

digen en dat geeft hen een gevoel van veiligheid. Voor de bezoekers
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WONEN

Weer hijskranen in Tilburg

Samenwerken

Emile Kent (l) en Rob Vinke (r)

behoort het zoeken naar een aanspreekpunt op de afdeling ook tot

het verleden. Als ze de lift uit stappen, zien ze immers meteen de

fleurige afdelingsbalie. En ook de dokter hoeft niet meer de kamers

af om een verpleegkundige te vinden. De transparantie komt met

andere woorden iedereen ten goede…”  

De winnende combinatie

Maar de vlotheid en soepelheid kenmerkte niet alleen het voortra-

ject. Opdrachtgever St. Elisabeth wist vooraf heel duidelijk wat ze

wilde en niet wilde bij de uitvoering van het bouwtraject. “De keuze

waarbij we met diverse partijen te maken hadden, was al bij voor-

baat uitgesloten, vertelt Ad. We wilden één enkele partij die ons van

begin tot einde zou helpen. Dat hield dus in dat wij een verbintenis

van de uitvoerende partijen verlangden. Bovendien dienden de geïn-

teresseerden aan een aantal kwalitatieve én financiële criteria te

voldoen. Zij moesten een aantal referentieprojecten kunnen voor-

leggen en een aanbeveling van hun opdrachtgever op dat moment.

Tweede vereiste was dat ze financieel voldoende solvabel moesten

zijn. Na een eerste selectie bleven er vijf combinaties over. In eerste

instantie stond de weegfactor ‘kwaliteit’ voorop; vervolgens werd

de financiële aanbieding gekoppeld aan de kwaliteitsbeoordeling.

Heerkens van Bavel kwam overall als beste uit de bus.”

‘Alles sluit op elkaar aan’

Lean bouwen

De daaropvolgende stap kan met recht vrij ongebruikelijk worden

genoemd: uitvoerders, adviseurs, architecten en interne (lees: me-

dewerkers van het St. Elisabeth Ziekenhuis) leden van het bouwteam

gingen op training om meer te leren over ‘lean bouwen’. “Lean

bouwen betekent dat bij de uitvoering de faalkosten worden terug-

gedrongen, het proces sneller verloopt en de toegevoegde waarde

toeneemt, legt Hans uit. Net als bij het voortraject hebben we deze

keer alle uitvoerende partijen samengebracht. Tijdens die bijeen-

komsten kreeg iedereen een duidelijk beeld van wat wanneer ge-

pland was. Bij het traditionele bouwproces bouw je voortdurend re-

servetijd in omdat de ervaring heeft geleerd dat er altijd wel een of

ander proces uitloopt. Met deze werkwijze zijn alle onderdelen zo-

danig afgestemd dat alles op elkaar aansluit.  Verstoringen in het

bouwproces worden op die manier al bij voorbaat getackeld.

Eigenlijk hebben we ons laten inspireren door de procesindustrie

waar alles ook naadloos in elkaar overgaat. Elke ochtend beginnen

we met een ‘cockpitbespreking’. Daar vertellen alle uitvoerders die

die dag op de bouw aanwezig zijn, wat er gaat gebeuren. Die och-

tendsessies maken het ook mogelijk om snel bij te sturen indien

nodig.” “Het mooie is dat de aannemers elkaar helpen. Als de ene

eerder dan gepland klaar is, steekt hij ergens anders wel een handje

toe. Het veelvuldig met elkaar overleggen, zorgt toch voor een extra

gevoel van saamhorigheid. Alle  partijen voelen zich samen verant-

woordelijk voor het goede verloop van het project. Dat solitaire

partijen gezamenlijk denken hoe ze elkaar kunnen helpen om het

traject sneller, goedkoper en efficiënter te laten verlopen is in

de bouw toch eerder uitzonderlijk, besluit Ad. We zijn dan ook erg

benieuwd naar de resultaten van deze aanpak.“ 

Project: Renovatie verpleegafdeling 

Locatie: Tilburg

Architect: a/d Amstel architecten te Amsterdam

Opdrachtgever: Sint-Elisabeth Ziekenhuis

Omvang: 13.164m2 

Pilotafdeling was de afdeling Urologie /gynaecologie. Daarna

volgden de kraamafdeling en verloskunde. De overige 16 afdelingen

worden gefaseerd gerenoveerd (telkens drie afdelingen), telkens

gedurende vijf maanden. Het hele renovatietraject moet eind

2014 begin 2015 afgerond zijn. 
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Is een samenwerking op het gebied van het realise-

ren van grootschalige projecten in de gezondheids-

zorg. Aangezien aanbieders van zorg steeds meer

gedwongen worden, uit politieke of financiële gron-

den, om grotere concentraties te vormen worden

locaties en gebouwen steeds omvangrijker. 

Om een speler van allure te blijven hebben Heerkens van Bavel Bouw

Tilburg en Bouwbedrijf Berghege Oss een alliantie gevormd om

gezamenlijk te kunnen meedingen naar de grotere opdrachten van

de gezondheidszorg aanbieders. Beide pur sang familie bedrijven

hebben ieder een groot track record op het gebied van het realiseren

van gebouwen ten behoeve van de zorg.

De een, Heerkens van Bavel, wat meer in ziekenhuizen en de ander,

Berghege, wat meer in onderzoeksgebouwen zoals laboratoria.

Carebuilders is in staat met kennis en know how van beide onder-

nemingen een organisatie neer te zetten die zeer omvangrijke

projecten kan realiseren. Dat dit initiatief voorziet in de vraag blijkt

uit de uitnodiging tot inschrijving van de uitbreiding Nationaal

Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam.

ENDIS is een innovatief samenwerkingsverband tus-

sen mensen die werken aan duurzame en energie-

neutrale gebouwen, waarvan Heerkens van Bavel

één van de initiatiefnemers is.

• Van hoogmoed architecten bv

• Evert vrins energieadvies

• Cae Nederland bv

• Deltastaal

• Heerkens van Bavel Bouw bv

• Bouwen met staal

• Inno-experts.

ENDIS staat voor ENergieneutraal en Duurzaam In Staal. ENDIS is

ontstaan uit een discussie over duurzaam bouwen in relatie tot

staalbouw. De drijfveer is het efficiënter maken van processen, het

leveren van een meerwaarde en het dienen van maatschappelijke

doelstellingen, zoals het reduceren van materiaal- en energiever-

bruik. Doel van ENDIS is het ontwerpen en bouwen van duurzame

en energieneutrale gebouwen in staal.In het kader van boven-

staande, was ENDIS met het portiekflat renovatieconcept geno-

mineerd voor de prijsvraag De Voorsprong. Op 22 november 2012

vond de prijsuitreiking plaats, waarbij het ENDIS concept de 1e prijs

in ontvangst mocht nemen. Met het winnen van deze prijs, is de

mogelijkheid geschapen om verder te werken aan een nieuw

concept. Als je nog wat meer informatie wilt hebben, kijk dan

ook eens op de website; www.endis.nl

ENDIS een innovatief samenwerkingsverband
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Strijdjaar

Het jaar 2012 heeft in het teken gestaan van strijd.

Op sportief gebied begon het met met tegenvallende resultaten van

het Nederlands Elftal bij de Europese kampioenschappen voetbal.

In de Tour de France zijn de Nederlandse renners letterlijk en figuur-

lijk onderuitgegaan. Resultaten bij de olympische spelen waren

bemoedigend, sommige zelfs verrassend.

Politiek gezien is er strijd geweest om de gunsten van de kiezers.

Nu volgt een strijd tussen de twee regeringspartijen en oppositie

aangaande de invulling en de uitvoering van het verkiezingspro-

gramma en regeringsbeleid.

In de bouwwereld is er al enkele jaren een strijd gaande omtrent

het bestaansrecht, verschillende collega bedrijven en leveranciers

hebben het niet overleefd. Competitie begint reeds bij de voorse-

lecties, vervolgens bij de prijsvorming en eindigt met de interpre-

taties van het bestek.

Gelukkig zijn wij in staat om dankzij de vorming van de juiste teams,

mooie resultaten te boeken. De gunning van projecten als Nieuw-

bouw Woonzorgcomplex Zonnehof Tilburg, Grotiusgebouw Rad-

bout Universiteit Nijmegen en Renovatie Elisabeth Ziekenhuis

Tilburg zijn bijzondere opdrachten naast een groot aantal andere

projecten waarbij de opdrachtgevers ons het vertrouwen hebben

gegeven.

U leest de details over de projecten in deze uitgave, veel leesplezier.

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord

CULTUUR

Landschapspark

Moerenburg
Waar Cultuur, natuur 

en historie samenkomen

Op het terrein waar je nu heerlijk kunt wandelen

en genieten van de rust en de natuur, lag vroeger

rioolwaterzuivering Tilburg Oost. Deze dateerde

van 1936 en was daarmee de oudste biologische

afvalwaterzuivering van Nederland. Behoorlijk ver-

ouderd dus. In de jaren negentig werd deze water-

zuivering overbodig en rijp voor de sloop, omdat

een tweede rioolwaterzuivering op Tilburg Noord,

zeker na uitbreiding, voldoende ruimte bood om

zowel het rioolwater van Tilburg Noord als dat van

Tilburg Oost daar te zuiveren. Een aantal gebou-

wen bleek gelukkig waardevol genoeg om op de lijst

te zetten van industrieel erfgoed. Zij zijn daarom

behouden en hebben een nieuwe bestemming ge-

kregen. 

Tijdens  graafwerkzaamheden op het terrein van de waterzuivering

werden de resten aangetroffen van “Huize Moerenburg”, een van

de drie eerste stenen huizen in Tilburg rond 1310. Op deze plek heeft

men in de vorm van een staalconstructie de funderingsresten te-

ruggebracht in het landschap om op deze manier te laten zien hoe

het huis er vroeger moet hebben uitgezien.

Op het vrijgekomen terrein is door Waterschap De Dommel een

soort buffersysteem gebouwd, om bij zware regenval het met

afvalwater vermengde regenwater uit Tilburg en omgeving tijdelijk

op te slaan. De reeds bestaande betonnen bassins werden hiervoor

ingezet en aangevuld met een waterbuffer in de vorm van een

helofytenfilter. Een helofytenfilter is een zuiveringsmoeras dat

bestaat uit water en riet. Het riet kan met de wortels vuile deeltjes

uit het water filteren.  Als er dan weer voldoende ruimte was op

de rioolwaterzuivering werd de tijdelijke inhoud van de buffer

alsnog daarnaar afgevoerd. Toen werd besloten om de capaciteit

uit te breiden met een tweede helofytenvijver, heeft men het meteen

groots aangepakt. Bureau Irene Fortuyn uit Amsterdam kreeg

de opdracht de helofytenvijver zodanig te ontwerpen dat hij ook

toegankelijk was voor voetgangers. Dit heeft geleid tot de realisatie

van het “Waterpaviljoen”.

Het Waterpaviljoen ligt op een eiland in het riet en is via een pad

te bereiken. Het paviljoen bestaat uit een sedumplateau met water-

druppelstenen en betonnen wanden. In de wanden zijn teksten

gegoten die de geschiedenis vertellen van de waterzuivering in

Tilburg en verwijzen naar de oorsprong van het water dat daar

in het filter gebufferd en gereinigd wordt.  Tegelijk met de uitvoering

van de helofytenvijfer en het waterpaviljoen Moerenburg heeft een

aanpassing van rioolgemaal Moerenburg plaatsgevonden. Bouw-

combinatie Heerkens van Bavel/Mobilis was verantwoordelijk voor

de bouwkundige werkzaamheden.

Maar Moerenburg is ook aangepakt op het gebied van natuur,

recreatie, toerisme, Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg

geweest van 20 hectare nieuwe natuur rondom het riviertje “de

Voorste Stroom”. De oorspronkelijke loop van de beek is hersteld en

er zijn natuurlijke oevers aangelegd. Samen met het waterpaviljoen

vormt dit een landschapspark waar het heerlijk toeven is.
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De bouwwereld van morgen
In navolging op het verkrijgen van het MVO (Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen) certificaat

in 2011, is Heerkens van Bavel Bouw op 26 septem-

ber 2012 gecertificeerd voor de CO2  prestatielad-

der niveau 3. Hecoma Materieeldienst heeft in juni

2012 de ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004 certi-

ficaten in ontvangst mogen nemen. Alle andere,

reeds in bezit zijnde certificaten van Heerkens

van Bavel en Alphons Coolen zijn gecontinueerd.

Wij zien kwaliteitsborging niet alleen als “voldoen aan de eisen van

de klant”. Kwaliteitsborging heeft voor ons meer kenmerken, zoals

de vitaliteit van de eigen medewerkers, het borgen van veiligheid &

gezondheid van alle betrokkenen bij het bouwproces, het behoud

van de natuur en het rekening houden met de effecten die onze

bedrijfsactiviteiten hebben op de maatschappij als geheel. 

Onze bedrijfsvoering is gericht op continue verbetering en het

creëren van meerwaarde. Onze vakkundige medewerkers geven

mede invulling aan deze kwaliteitsborging.

Kortom, kwaliteit betekent voor ons het totaal aan kwaliteitsken-

merken en kwaliteitswaarborgen om projecten van onze opdracht-

gevers succesvol te laten verlopen en op te leveren, maar ook de

wijze waarop het project met alle betrokkenen wordt gerealiseerd.

Stichting ‘De Bodde’
2012 was voor Heerkens van Bavel een jubileum-

jaar, want Heerkens van Bavel Bouw bestond 110

jaar. In het kader van dit 110-jarig bestaan werd

besloten geen feest te vieren, maar een goed doel

te ondersteunen. En dit goede doel werd “De Bodde”.

“De Bodde" is een onderwijsinstelling die zich richt op leerlingen

met een verstandelijke beperking, in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

De Stichting heeft als doel om deze leerlingen door middel van

onderwijs op een dusdanige manier te ondersteunen dat zij zo

optimaal mogelijk tot ontplooiing komen en op deze manier een

zo groot mogelijke zelfstandigheid bereiken. Veel kinderen komen

later terecht op zorgboerderijen of in de groenvoorziening. Van

daaruit zijn plannen ontstaan voor de ontwikkeling van een leer-

zame groene omgeving in de vorm van een kinderboerderij met een

moes- en zintuigentuin. Van Asten Doomen Architecten ontwikkelde

samen met De Bodde en andere initiatiefnemers dit energie-neu-

trale complex BODDE BUITEN. Het complex omvat een leslokaal, ma-

chine-instructieruimte, wasgelegenheid, een plantenkas, moestuin,

en een dierenren voor kleinvee. 

Door de bijdrage van Heerkens van Bavel is de realisatie van deze

kinderboerderij een stuk dichter bij gekomen. Realisatie wordt ver-

wacht in 2013.

Een positieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen met

respect voor mens en milieu is een uitdaging die wij samen met

onze relaties willen aangaan. Het is voor ons belangrijk dat iedereen

meewerkt aan en meedenkt over de betekenis van duurzaamheid,

zodat we gezamenlijk de balans tussen PEOPLE, PLANET en PROFIT

kunnen optimaliseren. Bij het doorlezen van deze nieuwe uitgave

van “In de Steigers”, wordt u al snel duidelijk dat de Groep zijn eerste

stappen in “de bouwwereld van morgen” al heeft gemaakt.
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