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Op 5 september 2017 is overleden

Hans Simons
Financieel manager van de Heerkens van Bavel Groep

Ruim dertig jaar was Hans het financiële geweten van de onderne-

mingen van de Heerkens van Bavel Groep. In die periode heeft hij door

zijn kennis en kunde en zijn innemende persoonlijkheid een grote

bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van onze bedrijven.

Hans was ook de stuwende kracht achter dit magazine; “In de Steigers”.

Zijn creativiteit zorgde ervoor dat elke uitgave weer een “Special” was.

Wij zullen Hans blijven herinneren als een kundige collega, een zeer

toegankelijk mens, een duizendpoot vol ideeën en een betrokken

persoonlijkheid. 

De herinneringen aan Hans zullen bij vele mensen tot in de lengte van

dagen worden bewaard en men zal hem ontzettend missen. 

In memoriam 

Vier het leven
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Duurzaamheid

Ging het vroeger vooral om de inhoud van technieken en processen,

nu gaat het vooral om de duurzaamheid hiervan. Duurzaamheid in

proces, product en gebruik, ofwel integrale duurzaamheid is niet

meer weg te denken uit onze maatschappij en de hedendaagse bouw.

Het biedt kansen voor ondernemers, het stimuleert innovatie en

brengt branchevreemde organisaties samen. Ja, het brengt zelfs

overheden in beweging, getuige het klimaatakkoord van Parijs en

het recent verschenen regeerakkoord met de nodige ambities qua

duurzaamheid, vergroening en terugdringing van CO2.

Bouwbedrijven spelen al een aantal jaren in op duurzaamheid,

getuige certificeringen als MVO, CO2 prestatieladder, FSC en ISO

14001. Het bewustzijn is zeker aanwezig en als branche zijn wij zoe-

kende geweest naar een verdienmodel. Inmiddels zijn er goede voor-

beelden voorhanden zoals de ontwikkeling van kantoorgebouw The

Edge, de opkomst van Energy Service Companies (ESCo) of duurzaam

bouwen met Milieu Investerings Aftrek (MIA). Innovatieve duur-

zaamheid wordt betaalbaar en levert in de ogen van onze klanten

meerwaarde voor hun vastgoed.

Laten wij hopen dat vanwege de huidige opleving van de economie

de noodzakelijke duurzame ontwikkelingen niet gaan stagneren.

Duurzaamheid vraagt nog steeds investeringen op de (midden)lange

termijn en niet om geldelijk gewin op korte termijn. Naast het

verdienmodel gaat het bij de houdbaarheid van duurzaamheid

immers vooral om bewustwording. 

Ook een conventionele energiecentrale zoals “de Amer”, waar wij

in het verleden betrokken zijn geweest bij de bouw, wordt momenteel

“vergroend’. De belangrijkste reden is het verminderen van CO2-

emissies. 

In onze optiek kansen genoeg voor de toekomst… een groene

duurzame toekomst!

Wij wensen u veel leesplezier.

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord
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Op weg naar klantverwondering
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In winnende bedrijven is meer dan 60% van de

mensen, verdeeld over alle niveaus in de organisa-

tie, echt geëngageerd. Dat maakt een verschil voor

klanten én voor de resultaten van deze bedrijven.

Onderzoekers komen steeds meer tot de vaststelling

dat engagement direct de bedrijfsresultaten beïn-

vloedt. En dit zowel in negatieve (het ontbreken van

engagement) als in positieve zin. Het is dus tijd om

te sturen op engagement.

Er is een sterke correlatie tussen geluk, plezier en bedrijfsresultaat.

Met 40% engagement lukt het om operationeel excellent te worden.

50% Actief betrokken medewerkers brengt klantoriëntatie. Stijgt

dit tot meer dan 60%, verdeeld over het hele bedrijf, dan blink je

waarschijnlijk uit in klantverwondering. Geëngageerd is rationeel

én emotioneel verbonden zijn, met het werk zelf, je team, manager

en organisatie.

Een geëngageerde medewerker verstaat hoe zijn werk bijdraagt aan

het succes. Hij vertelt goede dingen over de organisatie. Hij wil

blijven omdat hij zijn ambitie kan verwezenlijken. Iets extra’s doen

en voortdurend verbeteren is de standaard. Hij is in staat het verschil

te maken, omdat hij het vertrouwen en de ruimte hiertoe ervaart.

Met hoofd en hart (rationeel en emotioneel) verbonden. Weten wat

te doen en dat ook willen doen.

Waarom engagement? Tevreden medewerkers werken in de regel

niet slimmer, geëngageerde mensen doen dat wel! De extra in-

spanning die zij leveren is cruciaal om ‘excellente’ performance te

realiseren – de klant verwonderen. 

Het verschil dat verschil gaat maken!

Peter Kamermans
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Laten zien wat je zegt

Meer dan op papier

Bovendien, waar het Dirk en zijn collega’s vooral om gaat, is dat een

bedrijf daadwerkelijk laat zien waarop het is getoetst. Certificaten

kunnen ingelijst nog zo fraai aan een wand prijken, zonder daad-

kracht verliezen ze al snel aan waarde. Vandaar dat Bureau Veritas

een verstrekt certificaat doorgaans elke drie jaar opnieuw beoor-

deelt. 

Dat laatste gebeurt ook voor Heerkens van Bavel, dat in 2009 en

2010 hercertificeringen ontving voor veiligheid, kwaliteit en milieu.

Dit als opmaat naar het certificaat voor duurzaamheid, op basis van

de MVO Prestatieladder Niveau-3. Heerkens van Bavel behaalde het

certificaat in 2011. En dat slechts één jaar nadat de MVO Prestatie-

ladder in werking trad, benadrukt Dirk. ‘Voor ons was Heerkens van

Bavel het eerste bouwbedrijf waaraan wij dit certificaat overhan-

digden.’

Drie P’s in de praktijk

De MVO Prestatieladder gaat als certificeringsnorm uit van 33 in-

dicatoren, verdeeld over de drie 3 P’s van het maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen (MVO). People, Planet en Profit: samen

vormen ze de basis van een duurzame bedrijfsvoering. En samen

zorgen ze er binnen de MVO Prestatieladder voor dat een bedrijf

Certificaten tonen aan waar je voor staat, dat je als

bedrijf voldoet aan de eisen in je branche. Dus laat

Heerkens van Bavel Bouw zich breed toetsen, waar-

bij het sinds 2009 vertrouwt op Bureau Veritas. Zo

als het gaat om certificering voor duurzaamheid, op

basis van de MVO Prestatieladder.

Betrokken en gedreven. Met de wil om het niet alleen bij woorden

te laten, maar die vooral ook in de praktijk te brengen. Dirk Regen-

boog was onder de indruk van de snelheid bij Heerkens van Bavel

Bouw, toen hij daar in 2009 voor het eerst op bezoek kwam. ‘Ik kreeg

de nodige vragen, gericht op verbetering van de eigen bedrijfsvoe-

ring. De drang om zaken écht aan te pakken viel me al snel op.’

Dirk is key accountmanager bij Bureau Veritas, dat bedrijven en or-

ganisaties wereldwijd certificeert. Zo ook in de bouw, ongeacht voor

welke activiteiten en procedures. Of het nu gaat om veiligheid, kwa-

liteitsmanagement of milieu: daar waar een bedrijf aan normen wil

voldoen, komt Bureau Veritas in beeld. 

De instelling toetst onafhankelijk, op basis van jarenlange ervaring.

‘We zijn kritisch, maar altijd rechtvaardig’, stelt Dirk. ‘Daar hebben

onze klanten het meest aan.’ 

Dirk Regenboog key accountmanager bij Bureau Veritas

Kracht MVO Prestatieladder zit ‘m vooral in de praktijk

DUURZAAM
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niet alleen op papier duurzaam is, maar dit ook daadwerkelijk in de

praktijk laat zien. 

Het is dan ook juist dit laatste wat de norm volgens Dirk zo krachtig

maakt. ‘De indicatoren geven een bandbreedte aan, waarbij het aan

het bedrijf is om daar zelf invulling aan te geven. Met die vertaalslag

naar de praktijk krijgt het certificaat als vanzelf meer waarde. Al-

lereerst voor het bedrijf dat het certificaat ontvangt, maar ook rich-

ting stakeholders en opdrachtgevers. Met de MVO Prestatieladder

laat je zien wat je zegt.’

Duurzaam, maar niet té

Duurzaamheid staat anno 2017 bij veel bedrijven hoog op de

agenda. De doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs, de

plannen van het nieuwe kabinet; verlaging van de CO2-uitstoot lijkt

belangrijker dan ooit. ‘Zo ook voor de bouw’, vertelt Dirk. ‘De sector

hecht steeds meer waarde aan verduurzaming, wat uiteraard een

goede ontwikkeling is. Toch zijn er ook bedreigingen. Zorg er als be-

drijf voor dat je niet te ver doorslaat in je streven naar meer duur-

zaamheid. Voer maatregelen doordacht door en pas op dat je niet

te duur wordt.’

Kortom, zoek naar het juiste evenwicht tussen duurzame ambities

en rendement. Een complexe balans, erkent Dirk. ‘Al is de MVO Pres-

tatieladder juist hierop ingericht. Een bedrijf moet maatregelen re-

delijkerwijs kunnen doorvoeren, het een mag niet ten koste gaan

van het ander. Die bandbreedte, die eigen invulling, dat is het mooie

van de MVO Prestatieladder. Het is écht een certificaat van het be-

drijf zelf.’

BOUWEN OP DE LADDER
Bureau Veritas bestaat sinds 1828. Waar het ooit alleen

de scheepvaart certificeerde, doet de instelling dat

vandaag de dag voor alle sectoren. En dat wereldwijd,

met 70.000 medewerkers. Van hen bedienen er zo’n

300 de Nederlandse markt. Zo ook voor wat betreft de

MVO Prestatieladder, die in 2010 in werking ging als

certificeringsnorm voor duurzaamheid. Inmiddels zijn

in Nederland bijna 250 certificaten uitgereikt, waarvan

bijna 60 voor de bouw. Binnen die laatste groep reikte

Bureau Veritas het eerste certificaat uit in 2011, aan

Heerkens van Bavel Bouw. 



negen OK’s met een holding/verkoever en een aparte dagbehandeling

voor volwassenen en kinderen. Een supermodern complex met aan-

dacht voor de mens in het geheel. ‘Een patio vormt de kern van het

gebouw. Daar bouwen we omheen. We willen namelijk meer contact

tussen binnen en buiten’, legt Pierre uit. ‘Bij de renovatie van het zie-

kenhuis proberen we de ruimtelijke kwaliteit gaandeweg te verbete-

ren. Verder is er gezorgd dat elke ruimte daglicht heeft. Licht, ruimte

en overzicht geven het gebouw een rustgevende uitstraling. Een lichte

en groene omgeving past bovendien in het cradle-to-cradle-principe.

Het is een misvatting te denken dat duurzame ontwikkeling alleen

gaat over het recyclen van materialen. Het gaat ook om het voorkó-

men van recycling. In die zin is een gebouw waar mensen zich prettig

voelen, een voorbeeld van duurzaamheid. Het doet het ziekteverzuim

dalen en er wordt minder snel verhuisd of gerenoveerd.’ 

Golden Smiley

‘Naast prettig voor medewerkers moet het nieuwe complex een om-

geving zijn die voor patiënten optimaal werkt. In dat opzicht hebben

we bijvoorbeeld scherp gelet op een goede scheiding van kinderen

en volwassenen op de dagbehandeling. Met de keuze voor een har-

monicamodel kunnen we de respectieve afdelingen inkrimpen of

uitbreiden. Op maandag en woensdag zien we namelijk meer kin-

deren op de dagbehandeling dan andere dagen. Met verrijdbare

Stenen moeten   

‘Als we het over duurzaamheid hebben, gaat het

meestal over energielabels en zuinige energiepres-

taties. De menselijke factor van duurzaamheid komt

veel minder aan bod. Vragen als ‘hoe voelen mensen

zich in het gebouw? Hoe gedragen ze zich?’ lijken

van ondergeschikt belang. Niets is echter minder

waar. De mens moet het uitgangspunt zijn. Stenen

moeten altijd volgen. Bij het ontwerp van het nieuwe

OK-complex hebben we dan ook volop aandacht be-

steed aan de beleving van zowel medewerkers als

patiënten,’ stelt Pierre Veenman.

Pierre is manager Vastgoed en Huisvesting van Máxima Medisch

Centrum (MMC) in Eindhoven en Veldhoven. Daarnaast is hij direc-

teur gebiedsontwikkeling van het Health Innovation Campus waar-

van MMC Incubator deel uitmaakt. ‘We willen een uitgesproken

innovatief ziekenhuis zijn. We zitten in de Brainport regio en willen

ook het Brainport ziekenhuis zijn. Dat is een behoorlijke uitdaging.

Maar als je als medisch centrum goed wilt blijven presteren, moet

je vooruit. In die visie kadert ook de ombouw van de vroegere huis-

artsenpost. Dat is nu een dynamische omgeving geworden waar

start-ups en ervaren ondernemers in de zorg hun kennis en kunde

uitwisselen. Je zou het inderdaad kunnen zien als een broedplaats

voor innovatieve zorgideeën’, beaamt hij mijn vraag. 

Meer contact tussen binnen en buiten

Welbevinden

Ook het nieuwe OK-complex getuigt van het streven naar vernieu-

wing. Sinds maart dit jaar verrijst een drie verdiepingen tellend pand

aan de achterzijde van het bestaand gebouw. Daar komen straks
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Pierre Veenman 

De menselijke factor van duurzaamheid

wanden kunnen we die dagen de schaalgrootte aanpassen en de

ruimte maximaal benutten. Want het is zaak kinderen niet te con-

fronteren met volwassenen die pijn hebben. Dat zorgt alleen maar

voor extra stress. MMC heeft al de Golden Smiley (het kwaliteits-

kenmerk voor kindgerichte zorg, gezien vanuit het perspectief van

de kinderen zelf en hun ouders). Met dit soort maatregelen voeren

we het nog verder door.’

Er zat geen licht meer tussen

Openheid

Dat het ontwerp voor het nieuwe OK-complex uitermate doordacht

is, heeft volgens Pierre te maken met de wijze waarop gebruikers

betrokken werden bij het ontwerpproces en het feit dat de op-

drachtnemer in een vroeg stadium is aangesloten bij dit proces. Dat

de uitvoering nu zo vlot en voorspoedig verloopt, heeft veel te

maken met de manier waarop de aanbesteding en contractbespre-

king is gebeurd. ‘De eerste stap naar de selectie van een marktpartij

was de vraag welke bouwmethodiek we gingen toepassen: traditi-

oneel of met units? Toen de keuze op ‘traditioneel’ viel, zijn we op

basis van het voorlopig ontwerp met het selectietraject gestart.

Carebuilders (het samenwerkingsverband tussen Heerkens van Bavel

Bouw en Bouwbedrijf Berghege)/Strukton was een van de geïn-

altijd volgend zijn
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teresseerde partijen. Ze dachten al in een vroeg stadium mee

over het definitief ontwerp. Hielpen ook met de uitwerking ervan.

Na het verlenen van de opdracht zijn we in alle openheid en

vertrouwen verder met elkaar het gesprek aangegaan, met het doel

het contract paritair op te stellen en zo duidelijkheid te krijgen over

welke verwachtingen er over en weer waren. Deze mogelijkheid

binnen de geïntegreerde contractvorm (UAV-GC) wordt doorgaans

te weinig uitgenut. Uiteindelijk was alles zo helder dat er geen licht

meer tussen zat. Het zorgt voor een proces zonder te zware validatie

en verificatierondes. Samen zijn we erin geslaagd het contract zo

licht mogelijk te houden. Er staan alleen zaken in die er echt toe

doen. De focus ligt op reële risico’s en niet op randverschijnselen.

Er is een grote mate van vrijheid. We zijn werkelijk heel tevreden.

Niet alleen hetgeen Carebuilders / Strukton levert, maar ook hoe

ze in het spel zitten,’ besluit Pierre Veenman. 

Na het gesprek neemt Pierre Veenman me mee naar de nieuwbouw.

Trappen op. Gangen door. Ikzelf ben het spoor eerlijk gezegd al snel

bijster. De vastberaden tred waarmee Pierre richting het OK-complex

loopt, laat echter vermoeden dat hij deze gang geregeld maakt.

Hij wijst op de rustige binnentuin, de frisse kleuren, de foto’s aan

de muur, het lichte gangpad. Niemand ligt graag in een ziekenhuis.

Maar als het dan toch moet, ben je hier aan het goede adres, lijkt me…

Máxima Medisch Centrum Veldhoven



Transformatie van het    

ZORG
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Nieuwe entreehal CMH

een regiocentrum van de Defensie Tandheelkundige Dienst in het

CMH kunnen worden ondergebracht. Daarnaast worden diverse

poliklinieken en behandelruimten gerenoveerd of elders in het

gebouw herplaatst.

Er zitten veel uitdagende facetten aan dit project, Er worden

b.v. twee verdiepingen gerealiseerd onder het bestaande gebouw.

Dit was voorheen in gebruik als fietsenstalling en deze nieuwbouw

van ca. 1.100 m2 zal nu worden ingericht als spreek/werkkamers

en ruimten voor creatieve therapie. Verder wordt het bestaande

ziekenhuis grotendeels “vernieuwd”. Bestaande wanden worden

gesloopt, asbest gesaneerd en daarna worden wanden, vloeren

Begin 2017 is Hospitalis (Carebuilders, Kropman In-

stallatietechniek en Croonwolter&dros) gestart met

de grootschalige transformatie van het Centraal Mi-

litair Hospitaal (CMH), gelegen op universiteitster-

rein “De Uithof” en via twee loopbruggen verbonden

met het Universitair Medisch Centrum in Utrecht.

Defensie is eigenlijk de enige “werkgever” in Nederland die een

eigen ziekenhuis heeft en als alles klaar is beschikt men over

een multifunctioneel gebouw. Een uitbreiding biedt dan plaats aan

een afdeling van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg en een

verbouwing zorgt er straks voor dat de Militaire Bloedbank en

 Centraal Militair Hospitaal
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Foto’s: Henk Jans, bouwbedrijf Berghege

en plafonds weer opgebouwd. Ook de vide in het ziekenhuis wordt

opgeknapt en de hoofdingang krijgt een nieuwe uitstraling. De in-

stallaties worden deels aangepast aan de huidige normen en be-

paalde onderdelen worden vernieuwd.

Het werk wordt in 4 fasen uitgevoerd, in een in gebruik blijvend

ziekenhuis. Fase 2 wordt eind 2017 opgeleverd. Wij verwachten de

totale werkzaamheden februari 2019 af te ronden. Dit vereist alle

aandacht voor het logistieke aspect. Er zijn veel tijdelijke voorzie-

ningen aangebracht om personeel en gebruikers ongehinderd

toegang te geven tot de in gebruik blijvende verdiepingen, maar ook

de installaties dienen in gebruik te blijven. De werkzaamheden

verlopen voorspoedig, dankzij een goede verstandhouding met

opdrachtgever en gebruikers en wederzijds begrip voor deze tijde-

lijke situatie en de daarmee gepaard gaande overlast.

Hospitalis bouwt verder aan de transformatie van het Centraal

Militair Hospitaal.



De bewoners zijn supertevreden over het nieuwe 
Laarzicht getuige de volgende citaten:

Riek Roijers (86) is heel enthousiast. Ze woont in een gereno-
veerd appartement op de twaalfde etage. “Ik vind de woning
nu heel mooi en fijn. De badkamer is echt chique en prachtig
afgewerkt.” 
•
“Jaren voordat de renovatie van start ging, begon Het Laar al
met het informeren van haar bewoners. Daardoor verliep alles
geleidelijk,” beantwoordt bewoner Rob Verhoeven (87) de
vraag hoe hij de verbouwing en zijn twee verhuizingen ervaren
heeft. “Iedereen raakte ermee vertrouwd, er zijn geen protesten
geweest. Er viel van mijn kant absoluut niets te sputteren!
Het belangrijkste vond ik dat mijn appartement voorzien zou
worden van allerlei technische snufjes, een nieuwe douche met
wc en een nieuwe keuken.”
•

Laarzicht
Feestelijk geopend door 
burgemeester Noordanus

ZORG

In iets meer dan een jaar zijn 163 appartementen in een nieuw

jasje gestoken, is elk appartement aangepast aan de laatste

eisen op het gebied van brandveiligheid en zijn alle apparte-

menten volledig toekomstbestendig gemaakt.
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Diezelfde Rob Verhoeven heeft staan beweren dat het nooit zou lukken. “In vijftien
werkdagen een volledige etage met veertien appartementen slopen en renoveren?
Onmogelijk! Maar het is gelukt.”
•
Wat volgens zijn medebewoonster Ria van Dijk (97 jaar) vooral te danken is aan
Frank Maas, huisvestingsmanager van Het Laar. “Die man is een echte diamant,”
zegt ze. Zoveel is duidelijk: charmeren wordt er niet minder op als je 80-plus bent.

Fotografie: Peter Jan Fernhout

Fotografie: Peter Jan Fernhout

15

Sint Maartenskliniek
te Nijmegen
geeft 10% van haar bebouwingsoppervlak
terug aan de natuur!

ZORG

De Sint Maartenskliniek bouwt aan de toekomst

en krijgt een nieuw operatiecomplex en een nieuwe

revalidatievleugel. Hiervoor worden drie oude ge-

bouwen gesloopt en daarvoor in de plaats komt

kleinere nieuwbouw.

Als gespecialiseerd ziekenhuis is de Sint Maartenskliniek in Nederland

en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op

het gebied van houding en beweging. De kliniek wil haar patiënten

(ook in de toekomst) de beste zorg kunnen blijven bieden. Daarom

werd EGM architecten gevraagd om vervangende nieuwbouw te ont-

werpen voor een ultramodern OK-complex en een revalidatieafdeling

met verpleegafdelingen voor dwarslaesie- en neurologiepatiënten,

een Loop Expertise Centrum en revalidatie dagbehandeling. Het ge-

bouw is ruim 12.000 m2 groot en bestaat uit een onder-verdieping,

twee verpleeglagen, een OK-laag en een techniek laag. 

Het interieurthema aarde, licht, vuur en water zorgt voor een open,

transparante, maar ook motiverende omgeving. 

Het gebruik van natuurlijke materialen, veel daglichttoetreding, uit-

zicht op en contact met de natuur zorgt voor een “healing environ-

ment”. Omdat patiënten vaak langer verblijven op de revalida-

tieafdeling, hebben de verpleegafdelingen meer de uitstraling van

een hotel. Ook de natuur is als onderdeel in het revalidatieproces op-

genomen. In de bosrijke omgeving is een oefen- en therapietuin ont-

worpen. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig om de patiënten

verder in beweging te brengen en zo optimaal mogelijk te laten te-

rugkeren in de maatschappij.

Begin 2018 start Carebuilders met de realisatie van dit mooie project.

Medio 2019 neemt de Sint Maartenskliniek de nieuwbouw in gebruik.

Ontwerp: EGM Architecten Dordrecht
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Meer inbreng van de eigen medewerkers, minder

momenten van overleg. Zie daar de kracht van de

app Emprover, die de afdeling Service en Onderhoud

van Heerkens van Bavel Bouw verder op de kaart

moet zetten. Frans van Deursen is als nieuwe mana-

ger blij met de app. ‘Iedereen wordt betrokken, alle

ideeën blijven op de agenda.’

Een andere omgeving. Andere mensen ook en niet te vergeten, an-

dere klanten. Het was even wennen, vertelt Frans van Deursen, toen

hij begin oktober bij Heerkens van Bavel Bouw startte als manager

van de afdeling Service en Onderhoud. ‘Hiervoor werkte ik vijftien

jaar voor Van Wijnen. Ook een bouwbedrijf, al richtte ik me daar

vooral op service en onderhoud voor bestaande woningbouw; een

andere markt dan waarin Heerkens van Bavel actief is.’

Affiniteit met het onderhoudsvak had Frans altijd al. Net als de

drang naar vernieuwing, erop gericht om klanten optimaal te be-

dienen. ‘Juist dat laatste is wat Heerkens van Bavel met Service en

Onderhoud wil gaan doen. Effectiever aan de slag, door efficiënte

werkprocessen en een heldere structuur. Het sprak me al snel aan,

toen Heerkens van Bavel mij voor deze functie benaderde.’ Boven-

dien kende Frans zijn nieuwe werkgever al, via een bouwcombinatie

met Van Wijnen. ‘Dat was een goede samenwerking, ik heb Heerkens

van Bavel toen leren kennen als een gedegen bouwer. Professioneel

ook, als een echte specialist als het gaat om utiliteitsbouw.’

Verschil voor de klant

Als nieuwe manager is het aan Frans en zijn team om Service en

Onderhoud verder te ontwikkelen, richting een zelfstandige orga-

nisatie. De afdeling mag zich meer laten zien, waarbij veel afhangt

van de betrokkenheid van de eigen medewerkers. ‘Elke verbetering

start met gedragen ideeën. Alleen dan maken we écht het verschil

voor onze klanten.’ 

Die eigen inbreng, er samen invulling aan geven, dat is waar het om

gaat. Frans zal er zijn medewerkers heus zelf naar vragen, al benut-

ten hij en zijn medewerkers sinds kort ook de kracht van Emprover.

Samen verder met een 
App Emprover ondersteunt manager Service en Onderhoud 

SERVICE & ONDERHOUD
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transparant proces
Frans van Deursen

De app bundelt de input van alle gebruikers, maakt deze inzichtelijk

en ondersteunt de opvolging in praktische stappen. ‘Juist dat inzicht

is zó belangrijk’, benadrukt Frans. ‘Mensen willen weten wat er leeft

en speelt en wat we daar met z’n allen aan gaan doen. Wat mij

betreft zit de kracht van deze app ‘m dan ook vooral in de transpa-

rantie.’

Alle energie gebundeld

Emprover omvat een mobiele app en een webapplicatie, die gebrui-

kers specifiek naar hun eigen organisatie kunnen inrichten. De in-

houd is vrij, maar het verbeterproces is steeds hetzelfde, gesteund

door onderlinge communicatie én kennisdeling. ‘Toch is de app zelf

niet meer dan een instrument’, benadrukt Jan Nouwens, oprichter

en een van de partners van Emprover. ‘Het is aan de gebruikers om

hun ideeën en verbetervoorstellen te delen, de app maakt die input

zichtbaar. Mensen zien via Emprover van elkaar wie wat deelt. Geef

daar een volwassen opvolging aan en er ontstaat vrijwel altijd een

sneeuwbaleffect. Zoals Frans al zei; alle medewerkers moeten zich

betrokken voelen. Alleen dan kun je als organisatie naar duurzame

verandering toe’. Zo’n anderhalf jaar na de lancering loopt Emprover

al bij meerdere klanten. Onder hen dus ook Service en Onderhoud,

waar Frans nu al merkt waar de app toe leidt. ‘Er ontstaat een on-

derlinge controle, in positieve zin. Ideeën blijven op de agenda en

verdwijnen niet zoals bij een traditionele ideeënbus naar de achter-

grond. Bovendien biedt Emprover als online tool de mogelijkheid

om je inbreng meteen te delen en te volgen, ongeacht waar je je als

gebruiker bevindt.’ 

Werpt Frans zijn blik wat verder vooruit, dan hoopt hij dat Emprover

vooral veel input van zijn medewerkers oplevert. ‘Hoe meer, hoe beter.

Alleen als iets écht niet past, geven we dat aan.’ Ook Jan hoopt op

veel ideeën van de medewerkers van Service en Onderhoud. ‘Het

gaat ons namens Emprover niet om de inhoud, wél om een gedragen

verbeterproces. De app gaat Service en Onderhoud daarbij helpen,

als een instrument voor ontwikkeling. Laat die ideeën maar komen.’

GOED VOORBEELD DOET VOLGEN
Veranderingen voer je het beste sámen door, vertelt Jan

Nouwens. Voordat hij Emprover oprichtte, was hij als

business consultant nauw betrokken bij veranderings-

projecten. ‘Die ervaring vormt mede de basis voor de

app, die uitgaat van variatie in de input en een prakti-

sche opvolging. Iedereen wil van nature beter worden

in wat hij of zij doet. Als mensen vooruitgang zien,

werkt dat aanstekelijk. Mooi dat wij Frans en zijn team

hierbij kunnen ondersteunen.’ 

Frans van Deursen en Jan Nouwens



Projecten 

SERVICE & ONDERHOUD

2.900 m2 verbouwing en herinrichting voor DECATHLON
Aan het Pieter Vreedeplein te Tilburg
Grootste sportwinkel van Nederland
Meer dan 100.000 producten voor 65 verschillende sporten
8 november officieel geopend

Decathlon 
Pieter Vreedeplein Tilburg

Realisatie nieuwe sportkantine voor Tilburg University
Sports Center
Eindelijk een sportkantine bij de sportvelden van de 
studentensportverenigingen
9 november officieel geopend

Sportkantine 
Tilburg University
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Ombouw kantorencomplex tot onderwijscentrum 
Metamorfose in amper 3 maanden
Unieke locatie voor de campus 
van de Universiteit van Tilburg

Reitse Poort 
Prof. Cobbenhagenlaan Tilburg

Realisatie van een transformator gebouw in Dinteloord.
Gestart in oktober in opdracht van Enexis
Dit standaard ontwerp is door ons eerder 
naar tevredenheid in Waalwijk gerealiseerd.
Oplevering januari 2018

Enexis 
Dinteloord
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De bouw van deze “eyecatcher” vordert gestaag. Het

ontwerp van Venhoeven CS krijgt steeds meer vorm.

De afbouwwerkzaamheden zijn momenteel in volle

gang, dat wil zeggen tegelwerk, vloerafwerking en

stucadoorswerk. De laatste gevelkozijnen worden

geplaatst en inmiddels zijn ook de terreinwerkzaam-

heden begonnen. Het is een project dat straks staat

te pronken als je de stad binnen rijdt en dat is waar

het de gemeente om gaat. Amersfoort vernieuwt en

dat mag iedereen zien!

In het ontwerp van dit ultramoderne sportcomplex is duurzaam-

heid vooropgesteld. Dit was een wens vanuit de gemeente. In het

ontwerp is hieraan invulling gegeven door een energieprestatie-

verbetering van ca. 65% op de externe energiebehoefte van het

sportcomplex te hanteren. 

Het gebouw scoort hoog op het gebied van duurzaamheid, uitge-

drukt in een GPR-score van 9,5! Onder andere door vergaande

Sportcomplex Amerena   
SPORT & LEISURE

isolatiemaatregelen (door het gebouw als het ware ‘in te pakken’),

is minder energie nodig wat resulteert in een EPG-reductie van 65%.

Er wordt ook naar gestreefd om de energie, die voor het gebouw

nodig is, zoveel mogelijk op de locatie zelf op te wekken. Daarvoor

wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen zoals zonne-

energie en biomassa, wat resulteert in een CO2 reductie van 60%.

Andere concrete maatregelen die zijn toegepast: zeer hoogwaardige

Rc waarde (isolatiewaarde), trippel glas, LED-verlichting, een Groen

dak, Biomassa, warmtepompen, geïntegreerd GBS-systeem, PV-

panelen, hemelwater gebruik etc.

De EPC voor dit complex is 0,35. Dit is een lage waarde voor een

dergelijk gebouw. De CO2 uitstoot is ook heel laag door de toepas-

sing van een houtpelletketel en de warmtepompen in combinatie

met het opwekken van eigen elektra via de PV panelen.

Dit complex levert straks niet alleen topprestaties op sportief

gebied, maar zeker ook op het gebied van duurzaamheid.
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 Amersfoort

Fotografie: Fred Oosterhuis i.o.v. gemeente Amersfoort

* *
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Zwemcentrum Aquamar Katwijk wordt een ware trekpleister

Plezier in zwemmen  
SPORT & LEISURE

‘Het nieuwe Aquamar is om verschillende redenen

een bijzonder project. Een project waar ik trots op

ben’, zegt Mark Westra. ‘Het is een prachtig voor-

beeld hoe je met een goed team, onder uitdagende

voorwaarden, op een krappe kavel een slim gebouw

kunt neerzetten. Een gebouw dat functioneel, goed

doordacht en uiterst duurzaam is. En bovendien

een markante alzijdigheid heeft.’

Krap manoeuvreren

De grootste uitdaging bij het bouwen van het nieuwe Katwijkse

zwemcentrum zijn de contouren waarbinnen de bouw moet gebeu-

ren,’ vindt architect Hokan Nummelin (Hooper Architects). ‘Als je

bouwt, wil je altijd zo efficiënt mogelijk bouwen. In dit geval was

dat een hele uitdaging. Bij het ontwerp moest immers rekening

worden gehouden met het bestaande zwemcomplex dat blijft func-

tioneren tot oplevering van de nieuwbouw. Je moet eigenlijk net

doen of dat gebouw er nièt staat. Maar het staat er wel degelijk. Meer

nog, het oude Aquamar bevindt zich op amper een halve meter af-

stand van het nieuwe. De gemeente wil dus dat het open blijft tijdens

de werkzaamheden. Dat geeft ons dus weinig manoeuvreerruimte,

letterlijk en figuurlijk. Met een uit elkaar getrokken plan hebben we

echter een oplossing voor de enge contouren gevonden. Door met

een aantal blokken te werken in plaats van één monolithisch blok,

kunnen we functioneler bouwen. Je kunt namelijk met die blokken

gaan    spelen. Het resultaat is een heel degelijk en leuk gebouw ge-

worden. Een gebouw met een menselijke maat in het straatbeeld.’

Doen alsof het er nièt staat

OLCO-Sportsphere

Voor de bouw van het nieuwe zwemcentrum koos de gemeente

Katwijk voor een ‘Design, Build & Maintain’ overeenkomst. Deze

contractvorm omvat zowel het ontwerp en de realisatie van het

pand, als het onderhoud voor een periode van vijftien jaar. Op-

drachtnemer is OLCO-Sportsphere. ‘OLCO is een adviesbureau

gespecialiseerd in maatschappelijk vastgoed. Dat zijn gebouwen die

een publieke functie en liefst verschillende types gebruikers hebben,’

licht directeur Mark Westra toe. ‘Naast gespecialiseerd in project-

management hebben we vaak maatschappelijke projecten waarbij

we de rol van ontwikkelaar vervullen.’ Onder Sportsphere gaat het

samenwerkingsverband Heerkens van Bavel Bouw en Bouwbedrijf

Remmers schuil. Ook deze combinatie kan prat gaan op een brede,

specialistische kennis en expertise wat betreft het realiseren van

sportgebouwen. Met OLCO-Sportsphere heeft de gemeente Katwijk

dus gekozen voor een door de wol geverfde opdrachtnemer.

‘Design, Build & Maintain zorgt ervoor dat je automatisch wordt

geprikkeld om méér te doen dan louter het gebouw optrekken,’ gaat

Mark verder. ‘Je gaat kritisch en verstandig kijken naar een aantal

aspecten die bepalend zijn voor het onderhoud. Hoe kun je efficiënt

omgaan met de middelen die je gebruikt? Hoe kun je het gebouw

verstandig inrichten? Hoe zorg je dat het perfect functioneert?

Vanuit dat denken hebben we bv. gekozen voor gevelmateriaal dat

de komende vijftien jaar geen onderhoud nodig heeft. Ook de keuze
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Hokan Nummelin en Mark Westra

 als uitgangspunt

van het vloermateriaal is eerder degelijk dan esthetisch te noemen.

De tegelvloer heeft een membraancoating omdat dit een hogere

garantie biedt qua waterdichtheid. Daarnaast staat uiteraard voorop

dat het een duurzaam gebouw moet zijn. Met een GPR-score van

8,9 hebben we volgens mij meer aangeboden dan de gemeente had

verwacht.’

Meer dan louter een gebouw optrekken

Alzijdigheid

Ik vraag de heren wat dit gebouw opvallend maakt? ‘De alzijdigheid

ervan’, antwoordt Hokan meteen. ‘Het nieuwe Aquamar is een be-

palend project. Het ligt vrij uniek. Doorgaans zou je een complex als

dit eerder in een parkachtige omgeving verwachten. Aquamar ligt

echter midden in het dorp, aan een marktplein, in de directe omge-

ving van de kerk. Bij het ontwerp is dan ook rekening gehouden met

de zichtbaarheid. Het gebouw is aan alle zijden representatief en

voldoet tegelijk aan de verschillende vereisten op dat vlak. 

Aan de zijde van de woonwijk bijvoorbeeld is er een getrapte, klein-

schalige zichtbaarheid. Daardoor wordt de privacy van de bewoners

gerespecteerd. Aan de kant van het marktplein is de zichtbaarheid

daarentegen groot. Daar komt immers het grootste bad (het wed-

strijdbad). Naar de Zeeweg presenteert het gebouw zich prominent

aan voorbijgangers. En ook de zijde van de hoofdingang heeft een

geheel eigen beleving. Die eenheid in diversiteit maakt het ontwerp

best bijzonder.’ 

Goede opdrachtgever 

‘We hebben met dit project niet alleen een goed team aan het werk,

we hebben ook te maken met een uiterst professionele opdracht-

gever. Dat mag ook wel eens worden gezegd’, benadrukt Mark. ‘Ik

heb nogal eens te maken met een batterij adviseurs die niet altijd

het gemeenschappelijk belang voor ogen hebben. Hier heb ik een

gemeenteambtenaar tegenover me die heel goed weet wat in het

contract staat en zich goed laat informeren. Hij zorgt dat de sfeer

tijdens vergaderingen altijd goed blijft, creëert een breed draagvlak

voor het project, is daadkrachtig en durft beslissingen te nemen.

Dat maakt het prettig werken. De werkzaamheden vorderen dan ook

goed. Binnenkort wordt het betonwerk afgerond en worden de

baden vol water gezet om ze te testen op waterdichtheid. Verder

worden gevels en daken voor eind december wind- en waterdicht

gemaakt. En inmiddels zijn we ook gestart met de ruwe afbouw. De

verdere afbouw volgt na de kerst. Als alles volgens planning verloopt

kan Katwijk dus in april 2018 genieten van een nieuw, duurzaam en

modern zwemcomplex bedoeld voor een brede bezoekersgroep; van

de recreatieve zwemmer tot de topsporter.’  

‘Op een dag stapte een veertienjarige jongen naar de uitvoerder.

Ietwat verlegen vertelde hij dat hij een eigen bedrijfje wilde be-

ginnen met zijn drones. Hij vroeg of hij even op de bouwplaats

mocht komen kijken? En of zijn drones opnames mochten

maken?  Sindsdien maakt hij elke vier weken een filmpje over de

vorderingen van het Nieuwe Aquamar. Het zijn mooi gemon-

teerde beelden mét muziek eronder. Dat vind ik prachtig. En het

zegt ook iets over hoe het project leeft bij de bevolking .’ (Mark) 
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Basisschool De Dijsselbloem 
Leidschendam

SPORT & LEISURE

In de vorige uitgave van dit magazine lieten wij

weten dat OLC0-Sportsphere van de gemeente Leid-

schendam de Design & Build opdracht heeft verkre-

gen voor het realiseren van de nieuwbouw van

basisschool De Dijsselbloem met kindcentrum Eva

DAK en een gecombineerde gymzaal met uitge-

breide turnfaciliteit. Een optimaal maatschappelijk

gebouw waarin plezier in sporten en leren centraal

komt te staan. Een complex waarin het contact tus-

sen mensen wordt gestimuleerd.

Het project is op basis van het ingediende schetsontwerp van BDG

architecten uit Zwolle met een ontwerpteam verder uitgewerkt

en ontwikkeld en na een intensief voortraject zijn wij eind juni 2017

gestart met het heiwerk. In september is de ruwbouw van de onder-

bouw afgerond en momenteel zijn wij bezig met de ruwbouw van

de bovenbouw. Ook de constructie van de school en de sporthal staat

inmiddels en bij de school zijn de binnenbladen van de buitengevel

opgetrokken en zijn de stelkozijnen geplaatst. Bij de sporthal zijn de

stalen binnendozen van de buitengevel geplaatst, waardoor de volle

omvang van het project nu goed zichtbaar is.

Er wordt momenteel gewerkt aan de daken en de isolatie van de

buitengevel en binnenkort wordt gestart met het metselwerk. Daar-

naast zijn de E- en W installateurs binnen druk bezig met het aan-

brengen van het kanaal- en leidingwerk. 

Het hoogste punt ligt inmiddels achter ons en we werken met

het bouwteam momenteel toe naar het moment dat we wind- en

waterdicht zijn, zodat de (af)bouw ongehinderd door kan gaan

en we daarbij niet afhankelijk zijn van het weer. Met het hele bouw-

team wordt hard gewerkt om voor het nieuwe schooljaar van 2018

op te kunnen leveren. 

Het gebouw is straks de plek waar leerlingen uit de omgeving

en sporters uit Leidschendam-Voorburg terecht kunnen voor spor-

tieve prestaties, leren, bewegen en gezondheid. Het gebouw ken-

merkt zich door een transparante en natuurlijke uitstraling en voegt

zich op een vanzelfsprekende manier in de bestaande wijk. Door een

licht speelse opzet van de gevels is het gebouw duidelijk “leesbaar”

als school- en sportgebouw. 

In de planuitwerking zijn diverse innovatieve en duurzame maat-

regelen ingepast die het energieverbruik zullen reduceren, zoals

de toepassing van een slim CO2 gestuurd klimaatsysteem waarbij

gebruik wordt gemaakt van een gangwandverdringingssysteem,

pv-panelen en ledverlichting. Deze voorzieningen dragen bij aan

een mooie GPR score van 8,0.

Met de overdracht van dit Rijksmonument aan de

Radboud Universiteit Nijmegen verdwijnt het laat-

ste kloosterbejaardenoord voor mannelijke reli-

gieuzen in Nederland. 

Het Berchmanianum is tussen 1927 en 1929 gebouwd door de

architectenbroers Cuypers, als studiehuis voor de orde van de

jezuïeten. Vanaf 1969 werd het studiehuis een verpleeg- en ver-

zorgingshuis voor bejaarde broeders en paters van allerlei ordes

en congregaties. Het bijna 90 jaar oude klooster krijgt nu een

Huis voor mannelijke religieuzen wordt academiegebouw

Collegium Berchmanianum

herbestemming en wordt, naar een ontwerp van Bureau Fritz uit

Bussum, verbouwd tot bestuursgebouw van de Universiteit en het

complex wordt onderdeel van de universiteitscampus. In dit gebouw

wordt na de verbouwing onder andere de dienst studentenonder-

steuning ondergebracht en ook het College van Bestuur en onder-

steunende diensten krijgen hier een plek.

Bouwcombinatie Heerkens van Bavel / Berghege v.o.f. staat voor

een uitdagende maar machtig mooie klus waarmee inmiddels is

gestart.

EDUCATIE

25



26

Kennis- en opleidingsinstituut voor scheepvaart, transport 
en aan de haven gerelateerde industrie.

STC Waalhaven Zuid Rotterdam

14 roltrappen • 15.155 m2 vloeroppervlakte • 1.500 kanaalplaten
• 326 funderingspalen met een lengte tot 32 meter • 2.250 kubieke meter
beton in de fundering en druklagen • 1.000.000 kilo staalconstructie.

EDUCATIE

27

• Praktijkgerichte VMBO, MBO, HBO en Masteropleidingen
• Inspirerende leeromgeving voor 2.500 STC studenten en ongeveer 140 docenten
• 8 verdiepingen met meer dan zestig leslokalen c.q. praktijklokalen, 

diverse leerpleinen, een studentenrestaurant en een sportzaal
• 741 computerwerkplekken voor studenten 
• Een parkeerlaag voor ruim 170 parkeerplaatsen

door burgemeester Aboutaleb en Hugo de Jonge, destijds onderwijswethouder.

Officieel geopend

Fotografie: Nancy Carels Photography



‘Eindelijk kregen we de kans een duurzame school

te zijn.’ En die kans greep het Tilburgse 2College

Jozefmavo met beide handen aan. Naast steun van

de overheid hoestte de school immers zelf een fiks

bedrag op voor het nemen van duurzame maatre-

gelen. Hun inspanningen resulteerden in het hoogst

haalbare energielabel. ‘We zijn de Miele onder de

scholen’, zegt vestigingsdirecteur Frank Kraus vol

trots. ‘Energiezuiniger bestaat niet.’

Eind augustus namen leraren en leerlingen hun intrek in het nieuwe

gebouw aan de Sportweg. Met hun vertrek uit het monumentale

pand aan Oudedijk, lieten ze honderd jaar geschiedenis achter zich.

Nostalgie en historie maakten plaats voor de toekomst. Het enige

wat Frank meenam, was het beeldje van Sint-Jozef. ‘We hebben de

stenen achtergelaten, maar de ziel van de school meegenomen.’ 

Ook in het nieuwe gebouw herkent Frank de eigenzinnigheid die

2College Jozefmavo kenmerkt. ‘Natuurlijk is dit pand nog een on-

beschreven blad. Het doet nog wat steriel aan. Het gevoel moet nog

groeien. Maar het is net als bij nieuwe schoenen… je moet ze eerst 

inlopen vooraleer ze goed voelen. Toch merk ik al na amper twee

Dit voelt steeds meer als ‘ons’ 

‘We zijn de Miele onder de scholen’
De meest duurzame school van Nederland

2College Jozefmavo TilburgEDUCATIE
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maanden dat het gebouw steeds meer ‘van ons’ voelt. Dat heeft

wellicht ook te maken met het feit dat leerlingen en leraren nauw

betrokken waren bij de invulling van het gebouw. We hebben hen

vooraf gevraagd wat ze belangrijk vonden. Uit het lijstje met wensen

en eisen kwam duidelijk naar voren dat er bovenal behoefte was

aan verbinding en duurzaamheid. Beide aspecten komen dan ook

overal in het gebouw terug.’ 

Ontmoeting

‘Een goede school zorgt voor ontmoetingen. Voor de verbinding tus-

sen docenten en leerlingen. Daarom is gekozen voor openheid. In

het vorige pand heerste wat meer geslotenheid. We zaten er echt 

in hokjes gepropt,’ zegt docente Kim Haneveer. ‘Hier is er volop

ruimte. Het gebouw heeft een centrale entree, met een trap die op

de eerste verdieping uitkomt in de aula. Dat is tevens het hart van

de school. Het fungeert als ontmoetingsplein waar leerlingen elkaar

kunnen vinden. Verder zijn de gangen bewust breed gehouden. Zon-

der dat dit ten koste gaat van de lesruimte.‘ Docente Carin Boter-

mans vindt het dan weer fijn dat elke ruimte daglicht heeft. ‘Licht

maakt mensen vrolijk.’ En conciërge Tonnie van der Velden is op haar 

Officieel geopend
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Het is stoer eigenzinnig

beurt blij met haar kantoor aan de centrale ingang. ‘In het oude

pand zat ik ergens achteraf. Hier krijg ik alles mee. Zowel de goede

dingen als de kwajongensstreken. Daardoor voel ik me ook meer be-

trokken bij de leerlingen.’ 

Duurzaamheid

Naast ‘verbinding’ stond ‘duurzaamheid’ met stip boven alle andere

vereisten. Er werd dan ook maximale aandacht besteed aan licht,

geluid, klimaatregeling, isolatie, luchtzuivering enz. ‘Neem nu de ge-

luidsoverlast.  We zitten direct aan het spoor. Maar doordat de gym-

zaal los staat van de school, worden heel wat geluidstrillingen

opgevangen vooraleer ze de school bereiken. Bovendien zit er drie-

dubbel thermopaneglas aan die kant. Verder zijn er isolerende

schuifdeuren. Dichtgeschoven dempen ze elk geluid. Wat de ver-

lichting betreft, hebben we gekozen voor slimme ledverlichting die

zich automatisch aanpast aan de veranderende lichtinval. We heb-

ben in elke ruimte digiborden. Bij zonnig weer gaan de screens van-

zelf naar beneden en wordt het licht sterker. Omgekeerd gebeurt

uiteraard ook. Maar het weerstation dat hiervoor moet zorgen, is

blijkbaar typisch des Jozefs. Het is nogal stoer eigenzinnig en doet

heel erg zijn eigen ding. Anders gezegd, de schermen gaan wel erg

vlotjes op en neer. Dat is een punt dat we nog onder controle moe-

ten zien te krijgen,’ lacht Frank. 

A++++

‘Dat wist ik niet’, zegt Carin als haar directeur enthousiast vertelt

over de automatische zuurstofregeling in het gebouw. ‘Met een tijd-

schakelaar wordt de lucht gezuiverd, waarbij rekening wordt ge-

houden met het aantal personen in de ruimte. Hoe meer mensen,

hoe meer de lucht wordt gezuiverd. Daarom wordt de aula in de

pauze automatisch voorzien van frisse lucht. De computerzaal heeft

een aparte airco. De temperatuur loopt er makkelijk op. Die krijg je

met gewone ventilatielucht onvoldoende beheerst.’ Dat de school

met A++++ het hoogst mogelijke energielabel heeft gekregen, is

ook te danken aan de hoge isolatiewaarden en de efficiënte

warmte-koudeopslag. Met respectievelijk scores van 4,5 en 6,0

m2k/w zijn zowel de gevel als het dak erg goed geïsoleerd. Boven-

dien werkt het groene sedumdak extra isolerend. Wat de tempera-

tuurregeling betreft, wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming.

In de zomer wordt de nodige koelte uit de grond gehaald. ‘Het werkt

volgens het principe van de communicerende vaten,’ legt Frank uit.

De koelte die we uit de grond halen, delen we overigens met het

nabijgelegen Theresialyceum. De Nederlandse zomers zijn immers

vrij kort. Wat impliceert dat er meer koelte uit de grond komt dan

we eigenlijk nodig hebben.’ 

Kostenbewust meedenken

Zijn er ook wensen die onvervuld bleven? ‘Ik had graag gezien dat

we het regenwater konden opvangen en zuiveren vooraleer het op-

nieuw het riool ingaat, maar die ingreep paste niet meer binnen het

budget,’ antwoordt Frank. ‘Maar ik vind dat we met de financiële

middelen die we hadden, al heel wat hebben bereikt.’ 

In dat opzicht steekt hij ook de loftrompet over Heerkens van Bavel

Bouw. ‘Ze dachten breed met ons mee en deden suggesties voor ver-

beteringen. Ik wilde bijvoorbeeld een gecoate trap, maar dat werd

me ten stelligste afgeraden. Enerzijds omdat er makkelijk krassen op

komen, anderzijds omdat de behandeling elk jaar herhaald moet

worden, wat een serieuze kostenpost inhoudt. Behalve kostenbewust

en proactief meedenken hanteert Heerkens van Bavel ook een hoog

kwaliteitsniveau. En bij eventuele foutjes zijn ze er meteen om die

te herstellen. We voelen ons echt door hen gehoord. Kortom, ze

zijn een uiterst betrouwbare en aangename bouwpartner gebleken.’ 

En wat vinden de leerlingen zelf van hun nieuwe school?
We vroegen het aan Elisha, Naftalie, Jo-Anne, Dina, Emi,
Robin en Chasabja: ‘Groot’ ‘Gezellig’ ‘De zithoeken en ban-
ken in de aula zitten echt lekker.’ Zelfs onvermoede as-
pecten zijn blijkbaar reden tot trots: ‘Onze school is dertig
centimeter hoger dan het Theresialyceum. Dat vind ik
mooi!’. Ze hebben ook een paar suggesties. ‘Het zou fijn
zijn als de fietsenstalling overdekt was, dan krijgen we
geen natte billen meer als het regent’. ‘En er mag best wat
meer kleur in het gebouw komen.’ Maar voor het overige
zijn de brugklassers unaniem: ‘Dit is een hele leuke school,
met leuke kinderen!’
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Groei Universiteit Van Tilburg zorgt voor bijzonder onderwijsgebouw

Van kloostercel tot bijenkorf

In april kreeg Paul Hoeijmans, Hoofd Real Estate Management een telefoontje van de roosterverantwoor-

delijke van de universiteit. ‘Het ziet ernaar uit dat er zoveel nieuwe aanmeldingen zijn dat we het met

de bestaande huisvesting niet gaan redden.’ Paul liet zijn team met spoed op zoek gaan naar een extra

onderkomen. Dat werd gevonden in een nabijgelegen kantoorpand aan de Professor Cobbenhagenlaan.

In amper drie maanden tijd kreeg ‘De Reitse Toren’ een metamorfose. In een koortsachtig tempo werd

het voormalige kantorencomplex omgevormd tot een modern onderwijscentrum met collegezalen en

studiewerkplekken. Zo kreeg de campus van de Universiteit van Tilburg er een unieke locatie bij.

EDUCATIE
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aanwas. Ook buitenlandse studenten weten onze universiteit

steeds beter te vinden. Die mix valt overigens alleen maar toe

te juichen, want het verbreedt eenieders horizon. Vooruitlo-

pend op de verwachte groei, hadden we dus in 2014 een

planning opgesteld van nieuw te bouwen en te renoveren

panden. Maar we hadden niet gedacht dat de groei zo expo-

nentieel zou zijn. En dat we een deel van ons plan versneld

zouden moeten uitvoeren.’ 

Het huisvestingsvraagstuk doet Paul en zijn afdeling Real

Estate Management voortdurend nadenken over vragen als:

Hoe brengen we de groei onder? Wat stoten we af? Wat hou-

den we aan? Hoeveel beschikbare ruimte moet er zijn? En hoe

gaan we die ruimtes invullen? Gelijke tred houden met de

groei ziet hij echter niet als zijn grootste uitdaging. ‘Zijn

mooiste klus’, zoals Paul het zelf typeert, is ervoor te zorgen

dat de Universiteit qua huisvesting aansluit bij de toekomst.

Dat betekent enerzijds oude gedeeltes van het universiteits-

complex moderniseren, anderzijds zorgen dat er duurzame

nieuwe gebouwen bijkomen. Wat dat laatste betreft, streeft

de UVT ernaar dat alle nieuwe panden het BREAAM Excellent

Label hebben. 

‘Als je als maatschappelijke instelling bouwt mag je - mis-

schien zelfs eerder dan de markt - ook best het voorbeeld

geven’, vindt Paul.

Kan het op tijd klaar zijn?

‘In een snelkookpansessie, rond de 25e mei, zijn mijn mensen

gaan samenzitten met de gemeente, brandweer, handhaving

en de eigenaar van het pand. De hamvraag was tweeledig:

‘Kan dit kantorencomplex omgebouwd worden tot een on-

derwijscentrum? ‘En kan het op tijd klaar zijn?’ En ‘op tijd’

betekende in dit geval 28 augustus, want dan stonden de eer-

ste colleges geroosterd. Toen het antwoord op beide vragen

‘ja’ bleek te zijn, begon Heerkens van Bavel Bouw onverdroten

aan de transformatie van het pand,’ vertelt Paul. ‘Op 28 au-

gustus om 7u ’s ochtends – na een laatste nachtje doorwer-

ken – werd het nieuwe onderwijscentrum opgeleverd. Om 10u

begonnen de eerste colleges. Ik denk niet dat ook maar één

student of docent iets van alle hectiek heeft gemerkt. Het was

alsof het centrum er altijd al is geweest…’ 

Snelle groei
‘Neen, de groei van het aantal studenten komt niet als een

verrassing, wel de snelheid waarmee het gebeurt’, beant-

woordt Paul mijn vraag. ‘In onze campusvisie 2014-2025

zie je de groeiambities van de UVT duidelijk terug. Het streven

toentertijd was om in vijf jaar van 12.000 naar ongeveer

15.000 studenten te gaan. Sindsdien doen we het steeds beter

in internationale rankings. We komen ook steeds hoger op

diverse lijsten te staan. Dat zorgt niet alleen voor Nederlandse

Paul Hoeijmans, Hoofd Real Estate Management
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Mijn mooiste klus is bijblijven

Andere tijden, andere wensen
‘Maar duurzaamheid van een gebouw laat zich niet alleen

vertalen in energiezuinige maatregelen’, voegt hij eraan toe.

‘Duurzaam betekent ook dat je een gebouw niet hoeft te

slopen als het nog mee kan. ‘Meekunnen’ betekent echter dat

het gebouw niet alleen beantwoordt aan de onderwijsbehoef-

ten van vandaag, het moet ook kunnen voldoen aan de be-

hoeften van morgen. En dat kan met een multifunctioneel

inzetbaar gebouw. Een gebouw met een flexibele structuur

dus, zodat je kunt schalen van groot naar klein, of vice versa.

Vandaag zien we bijvoorbeeld een langzame evolutie van

grote hoorcollegezalen naar meer werkcolleges. Dat betekent

een toenemende behoefte aan kleine zaaltjes van pakweg

80 m2 waar een dertigtal studenten en een docent kunnen

samenzitten. Maar over tien jaar kan dit totaal anders zijn.

Misschien wil men dan juist grote zalen van 150 m2. Met een

makkelijk aan te passen binnenstructuur en een slimme opzet

van het gebouw kun je te allen tijde adequaat inspelen op de

veranderende behoeften van studenten en docenten.’ 

Professor Cobbenhagenlaan 109 en 125
De Reitse Poort (Professor Cobbenhagenlaan 125) beant-

woordt in elk geval aan alle vereisten van deze tijd. Het

onderwijscentrum is ingericht met activity based ruimtes.

Er zijn stilteplekken waar studenten aan zelfstudie kunnen

doen (het kloostercelmodel). Daarnaast zijn er open ruimtes

die uitnodigen om samen te zitten (de bijenkorf). Op de eerste

verdieping zit reeds de School of Governance. Met kerst wordt

ook de tweede verdieping bemand. Dan neemt een onder-

zoeksgroep van de sociale faculteit er haar intrek. De Reitse

Toren (Professor Cobbenhagenlaan 109) biedt ruimte aan

negen collegezalen en een aantal kleine vergaderruimtes.

De gebouwen zijn uiteraard niet alleen bedoeld om studenten

onderdak te bieden, het is ook de werkplek van 160 universi-

teits-medewerkers. De ruimtes in het gebouw ogen licht en

fris. Groen is de prominent terugkerende kleur in vloerbedek-

king, stoffering en meubilair. Een knipoog naar het groene

karakter van de campus. Want ook vergroening is een belang-

rijk speerpunt in de strategie van de universiteit. Kortom, in

alles belichaamt dit onderwijscomplex de huisvestingsambi-

ties van UVT, namelijk een moderne universiteitsinstelling zijn

die met haar gebouwen klaar is voor de toekomst.

Ons gesprek wordt een paar keer onderbroken door

studenten die op zoek zijn naar een studieplek. Bij

de koffieautomaat staan twee jongens met elkaar

te overleggen. In de gang hoor ik een Engelstalige

studente vertellen over haar plannen voor het

weekend. Op weg naar buiten zie ik een zestal stu-

denten samenzitten in een zaaltje. 

Het is duidelijk dat het nieuwe onderwijscentrum

functioneert zoals het bedoeld is.
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Hoog tijd voor   

Hij ziet de dingen graag groot. Om daar vervolgens

zelf een draai aan te geven, gedreven als hij is.

Jan Willem van de Groep stond aan de basis van

verduurzamingsprojecten als Energiesprong en

Stroomversnelling, is medeoprichter van het bedrijf

Factory Zero en houdt bij alles wat hij doet vooral

dat ene doel voor ogen: onze uitstoot aan CO2

moet omlaag. ‘Dat zie ik echt als onze allergrootste

opgave.’

Jan Willem van de Groep was nog best mild, toen hij de plannen

van het nieuwe kabinet had gelezen. ‘Ik heb tegen de mensen in Den

Haag altijd gezegd dat voor de bouwsector alles start met de juiste

condities. Die komen in de plannen terug. Innovatie wordt benoemd,

net als de aanpak van de CO2-uitstoot. En ook mooi, de objectge-

bonden lening. Die is gekoppeld aan een woning, en niet aan de be-

woner. Weg alle twijfels rondom terugverdientijd en waardestijging.

In plaats daarvan stimuleer je woningeigenaren en marktpartijen

tot duurzame investeringen.’

Maar goed, kritiek is er ook. Als vanzelfsprekend haast, als de aan-

jager en innovator die Jan Willem is. De transitie naar échte ver-

duurzaming van onze woningmarkt kan hem niet snel genoeg, daar

zijn grote stappen voor nodig. Stappen zoals hij die maakte als

mede-initiator van Stroomversnelling, dat als verduurzamingspro-

ject uit twee delen bestaat. Het ene omvat de zes corporaties en vier

bouwers die samen 11.000 huurwoningen renoveren tot een Nul-

op-de-meterwoning. Dat project loopt nog en intussen zijn er vol-

gens Jan Willem al heel wat woningen gerealiseerd. Maar dan die

tweede, bredere doelstelling van Stroomversnelling: 110.000 Nul-

op-de-meterwoningen in 2020, met betrokkenheid van veel meer

partijen. Dat gaan we niet meer halen, beseft Jan Willem. Misschien

wilde hij ook wel te graag, toen hij de doelstelling in 2013 poneerde.

DUURZAAM

Jan Willem van de Groep
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 de échte ommekeer
Jan Willem van de Groep jaagt innovatie aan

‘Maar goed, het ging me ook niet zozeer om de cijfers. Wél om het

realiseren van het ambitieniveau voor Nul op de Meter en het

creëren van bijbehorende condities. Ik stel liever doelen om richting

te bepalen dan dat ik een richting met heel starre doelen bepaal.’

Snel aan de slag 

Een inspirator en beginnetjesmaker, dat is Jan Willem van de Groep.

Geen verbinder, daarvoor denkt hij naar eigen zeggen te radicaal.

Ervaren in de bouwsector ziet hij waar zaken beter kunnen, om daar

vervolgens naar te handelen en zijn beweringen ook te onderbou-

wen. ‘Ik wil mijn expertise robuust en integer inzetten. En dat vooral

voor CO2-besparing. Dat is volgens mij onze allergrootste opgave,

los van elke andere ontwikkeling.’

Vandaar ook dat hij nog heel wat zaken mist in de plannen van

Rutte III. Ze gaan Jan Willem simpelweg niet ver genoeg, hiermee

halen we volgens hem de doelstellingen van het klimaatakkoord

van Parijs niet. ‘Het kabinet heeft het voor de bebouwde omgeving

over twee megaton besparing aan CO2. Dat is slechts zeven procent

Nul op de meter woning



van de CO2 die we nu uitstoten. Wat mij betreft gaan we zo snel

mogelijk toe naar minstens het vijfvoudige van wat het kabinet

heeft voorgesteld.’ Als het aan Jan Willem ligt neemt de bouwsector

daarbij het voortouw. Geen gemakkelijke opgave, beseft hij, al zijn

er met alle ontwikkelingen toch ook voldoende kansen. ‘Robotica,

3D-printing, augmented reality: al die nieuwe technologie stimu-

leert de productiviteit, die moet omhoog met zeker een factor 7 tot

10. De impact van geavanceerde prefabricatie wordt alsmaar groter,

ook gaan bouwbedrijven op de bouwplaats meer assembleren. Hun

rol verschuift, als partner van system integrators. Terwijl die als spin

in het web de basisproducten ontwikkelen, passen de bouwbedrijven

daar hun propositie op aan. Juist met dat laatste kunnen ze veel

winst behalen. Niet door te denken vanuit productiecapaciteit, maar

veel meer vanuit het product en een totale propositie. De toekomst

van de bouwer komt dus dichter bij de klant.’

Slim en geïntegreerd

Zelf is Jan Willem één van de vier oprichters van Factory Zero, dat

als system integrator wil bijdragen aan duurzamer, sneller en goed-

koper bouwen. ‘Wij zien een huis als een systeem, ontwikkelen en

produceren concepten en vragen fabrikanten om oplossingen die

daarop aansluiten - en niet andersom. Zo ontstaan slimme, geïnte-

greerde systemen. Voor veel lagere prijzen, geleverd met een pres-

tatiegarantie.’ Raakvlakken met een Energy System Company,

kortweg ESCo, zijn er zeker. ‘We willen allebei ontzorgen. Al gaat

Factory Zero zoals een ESCo geen leasecontracten aanbieden. Dat

moet je een-op-een doen, dat kan een bouwer beter onderdeel van

zijn propositie maken.’ 

Een ESCo investeert in de duurzame installaties voor een gebouw,

zodat een eigenaar dit niet zelf hoeft te doen. De constructie moet

leiden tot meer duurzame investeringen, waarbij Jan Willem vooral

voordelen ziet voor de utiliteitsbouw. ‘Die profiteert van minder druk

op de balans, van fiscale optimalisatie en meer rendement op de

korte termijn. Dat alles geldt niet voor de particuliere woningbe-

zitter. Die kan duurzame systemen, zeker met de lage rente, beter

meefinancieren in de hypotheek óf in die eerder genoemde object-

gebonden lening.’ 

Opgave voor design

Verduurzaming van de woningmarkt is iets wat ons allemaal raakt,

benadrukt Jan Willem. Zo is verduurzamen volgens hem net zo goed

een design-opgave. ‘Isolatie, een nieuwe schil en zonnepanelen be-

vorderen het duurzame karakter van een woning, maar hoe ver-

houdt zich dat met welstandsnota’s? Er zijn nog maar weinig

gemeenten die daar beleid voor hebben, terwijl het intussen hard

nodig is dat aan te passen.’

Zo alles bij elkaar opgeteld ligt er nog veel werk, vertelt Jan Willem.

‘Technologie brengt ons ver, al kunnen we niet vertrouwen op tech-

nologie alleen. Er is meer nodig. Meer snelheid, ook in de bouw. Het

gaat als bouwbedrijf om de opgave waarin je zelf moet geloven. Om

de producten die je daar zelf voor op de markt brengt én om de be-

lofte die je kunt waarmaken naar je klanten. Dat besef is essentieel.

Pakken we de uitstoot van CO2 nu niet aan, dan zijn de problemen

straks echt enorm.’ 

WERK AAN DE WINKEL

Nul op de meter, dat klinkt mooi. Vindt ook Jan Willem

van de Groep, die als eerste de term gebruikte. ‘Toch

besef ik dat Nul op de meter niet de reddende engel

gaat zijn. Wél helpt het principe bij een heel andere

blik op verduurzaming van de woningmarkt. Kijk ik

naar de huidige ontwikkelingen, dan verwacht ik dat

in 2050 zo’n 60 procent van de woningen op elektri-

citeit draait. Zo’n 30 tot 35 procent maakt dan gebruik

van warmtebronnen, zo’n 5 tot 10 procent van groen

gas. We hebben nog 33 jaar tot 2050. Als dat jaar al

onze woningen energieneutraal moeten zijn, komt dat

neer op 200.000 huizen die we vanaf nu jaarlijks moe-

ten aanpakken. Dat laatste halen we bij lange na niet.

We schuiven de zaken nu voor ons uit, waardoor we

ons langzaam in steeds grotere problemen rommelen.’
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We zijn nog in een oriënterende 
fase maar…wij doen mee!

Julia’s Park
transformatie 
tot uniek en chic

De monumentale Prinses Julianakazerne aan de

Thérèse Schwartzestraat in Den Haag wordt heront-

wikkeld tot een uniek wooncomplex: “Julia’s Park”.

De gracht rond het terrein, de stenen bruggen over het water en de

bastionvormige hoeken van de gemetselde grachtmuren zetten

de toon. Ze sluiten naadloos aan bij het voorname, enigszins

kasteelachtige karakter van het complex. In deze voormalige kazerne

worden 43 zeer exclusieve woningen gerealiseerd. Het aanbod

varieert van riante herenhuizen, appartementen en penthouses tot

een fenomenale loft en een weergaloze residentiewoning. 

ZINC Real Estate is verantwoordelijk voor de herontwikkeling

van de Prinses Julianakazerne tot het exclusieve Julia’s park en

heeft Heerkens van Bavel Bouw benaderd voor de bouwkundige

transformatie.

De Gemeente heeft  zijn toestemming gegeven en ook de bouwver-

gunning ligt er inmiddels, dus staat niets ons in de weg om zo snel

mogelijk na de jaarwisseling te starten.

Wij houden u op de hoogte.
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Trip van Zoudtlandtkazerne Breda

‘Zonder samenwerking     

Door intensief overleg vooraf werd een gemiddelde

GPR-score van 8.1 behaald. En voor de onderdelen

‘energie’ en ‘gezondheid’ was dat gemiddeld maar

liefst 9.0. Die uitzonderlijk hoge score zorgde, in

combinatie met het voorleggen van een kortere

bouwtijd, voor een fikse korting op de fictieve in-

schrijfprijs. Het leverde hoofdaannemer Heerkens

van Bavel Bouw en partners de opdracht. Sinds be-

gin dit jaar wordt dus op het terrein van de Bredase

Trip van Zoudtlandtkazerne gebouwd aan twee le-

geringstorens die model staan voor duurzaamheid.

‘Zonder samenwerking hadden we dit niet voor el-

kaar gekregen’ luidt het eensgezind. 

In het voortraject bestempelden alle partijen de samenwerking

als ‘zo zou het altijd moeten gaan’. Eén jaar later en tal van uit-

dagingen verder is iedereen nog steeds dezelfde mening toegedaan.             

Enthousiast over elkaars betrokkenheid vertellen Laurent van de

Ven (Van Hees Elektrotechniek), Kees van den Buijs en Erwin de

Meijer (van den Buijs Installaties), Olaf Ritchi (K+Adviesgroep),

Steven Bossers en Ronald van Dielen (Heerkens van Bavel Bouw)

over hun constructieve, dynamische en toekomstgerichte samen-

werking. ‘Zeker voor herhaling vatbaar’, vinden ze. ‘En ja, er waren

wel eens spanningen en verschillende inzichten. Maar dan trek je

elkaar het hok in, je gaat praten, zorgt voor oplossingen en gaat er

vervolgens mee aan de slag. Je gaat samen dezelfde weg. Dus zoek

je de verbinding met elkaar.’  

100% BIM

De goede samenwerking maakt ook dat het werken met BIM suc-

cesvol verloopt. Hoewel Heerkens van Bavel al vaker met een 3D-

model heeft gewerkt, gebeurt het deze keer voor het eerst van begin

tot eind. Met andere woorden, voor het integrale project en niet

slechts voor bepaalde onderdelen. Volgens Ronald zit het grootste

voordeel van BIM in de ontwerpfase. ‘Je toetst elkaars werk. Maar

daarna is het zaak de uitvoering goed af te stemmen op het voor-

traject. Aan de voorkant heb je immers alles met elkaar afgestemd. 

Je gaat samen dezelfde weg

En voor eventuele knelpunten heb je clash controles ingebouwd.

Toch zien we het wel eens gebeuren dat iemand tijdens de uitvoe-

ring tot andere inzichten komt en denkt een goede keuze te maken

omdat er afstemming is geweest met de direct betrokkenen. Alleen

mis je dan die ene link die het totaalplaatje compleet maakt. En blijkt

de keuze achteraf toch niet zo goed te zijn geweest.’ ’Het eigenlijke

doel is dat je bij de uitvoering niet nadenkt,’ vult Kees aan. ‘Dat je

alles volgens het 3D-model uitvoert en als het ware je duimstok

thuislaat,’ beaamt Erwin. ‘Tot nu toe hebben we vijf knelpunten

gehad,’ stelt Laurent. ‘Met 2D waren dat er ongetwijfeld heel wat

meer geweest,’ en hij staaft zijn uitspraak met een voorbeeld: ‘

WONEN
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  was dit niet gelukt’
Samen de schouders zetten onder duurzaamheid

Alle partijen 
hebben hun handtekening gezet

Op de tekening leek het kanalenwerk op de bovenverdieping goed

te passen. Het 3D-model liet echter zien dat allerlei zaken door het

dak heen zouden gaan.’ 

Hoge GPR-score

Hoofdaannemer en partners zijn vooral trots op de hoge GPR-score

die ze samen wisten neer te zetten. Olaf legt uit wat dit zoal inhoudt.

‘GPR meet de duurzaamheidsprestaties van gebouwen. Ook logies-

gebouwen als de Trip van Zoudtlandtkazerne komen hiervoor in

aanmerking. Er wordt gemeten op vijf verschillende thema’s. Bij dit

project vond de opdrachtgever met name de onderdelen ‘energie’



en ‘gezondheid’ erg belangrijk. Met de gemiddelde score van 9.0 op

beide onderdelen, werd een nagenoeg maximale score behaald. Voor

elk thema geldt een score van 1 tot 10. Het bouwbesluit gaat uit

van een gemiddelde 6. Wij hadden echter van meet af aan de am-

bitie zo hoog mogelijk te gaan. Een eerste quick scan laat zien waar

je met het ontwerp uitkomt. Daarna neem je samen maatregelen

waarmee je de score verhoogt: PV-cellen op het dak, anderhalve

keer meer ventilatie in het gebouw dan nodig is, een hogere ge-

luidswering dan doorgaans in legeringsgebouwen het geval is enz..

Uiteraard zorgt ook de energieberekening voor input in de GPR-be-

rekening. Hoge isolatiewaarden voor dak en gevel duwen de score

mee omhoog.’ Olaf vertelt ook dat alle partijen hebben moeten aan-

tonen dat ze een bepaald aspect konden waarmaken. ‘Daar hebben

ze hun handtekening onder gezet. Vervolgens heeft een externe as-

sessor alle onderdeeltjes gecontroleerd. Sinds 27 september hebben

we het GPR-certificaat in handen. Nu komt het erop aan dagelijks

met Snagstream te controleren of inderdaad wordt uitgevoerd wat

we hebben bedacht.’ 

Rondje duurzaamheid

Wat volgt is een indrukwekkende opsomming van de geleverde in-

spanningen op het vlak van duurzaamheid. Het toont nogmaals aan

dat iedereen een onmisbare inbreng had in het behalen van de 9.0-

score: bewegingssensoren, energiezuinige liften, luchtzuiverende

vloerbedekking, hergebruik van materialen, hogere kierdichting op

gevels, zonnecollectoren, warmte-koudeopslag, CO2 gestuurde ven-

tilatie, waterbesparende douchekoppen… Ook tijdens de bouw zelf

blijkt duurzaam denken geen holle frase te zijn. Zolang er geen

vloerverwarming is, wordt er bijvoorbeeld gestookt met CO2-neu-

trale pelletkachels in plaats van diesel of elektrisch gestookte ka-

chels. Alleen de onderste bouwlaag wordt verwarmd. De warmte

trekt namelijk naar boven. ‘En we doen ook aan Social Return on

Investment’, geeft Steven aan. ‘Bij het bouwen zetten we mensen

in die anders minder makkelijk kunnen deelnemen aan het arbeids-

proces. Want ook dàt is een facet van duurzaamheid.’    

De Trip van Zoudtlandtkazerne is in 1912 vernoemd naar de

gelijknamige Nederlandse cavaleriegeneraal die vóór Napoleon

in Rusland vocht en tegen hem in Waterloo. Tot de Tweede We-

reldoorlog was de kazerne de thuishaven van het 2e regiment

Huzaren. Momenteel herbergt de kazerne de Koninklijke Mili-

taire Academie (KMA) met opleidingen voor officieren van de

Koninklijke Landmacht (vanaf 1928), de Koninklijke Lucht-

macht (vanaf 1936) en de Koninklijke Marechaussee (vanaf

2002). In een grijs verleden was de kazerne ook de thuisbasis

voor de 435 Infanterie Beveiligingscompagnie. ’30 jaar geleden

was ik hier gelegerd ,’ zegt Olaf. ‘Dat maakt dit project ook zo

bijzonder voor mij.’ 

40

V.l.n.r. Ronald van Dielen, Laurent van de Ven, Steven Bossers, 
Olaf Ritchi, Erwin de Meijer en Kees van de Buijs.
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Te huur aangeboden
Ook huurders kiezen voor duurzaamheid

WONEN

Er is veel belangstelling voor de vrije sector huur-

woningen! De kwaliteit van nieuwbouw spreekt de

consument erg aan. De huizen zijn heel compleet en

fraai afgewerkt. Alles is nieuw, geen gedoe met on-

derhoud en door de hoogwaardige isolatie en instal-

laties profiteert de huurder van de zeer acceptabele

woonlasten. De woningen liggen bovendien op een

geweldige locatie in Koolhoven Buiten. Heel mooi dat

in dit plan nu ook woningen beschikbaar zijn voor

deze huurdersdoelgroep!

Koolhoven Buiten te Tilburg 

In Koolhoven Buiten woon je niet zomaar in het groen, je woont er

midden in een prachtig natuurgebied. Het deelplan Oude Leijoever

is het meest zuidelijke deelplan van Koolhoven Buiten en grenst aan

de bosrand van de Bredaseweg en de Dongevallei.

De woningen die worden gerealiseerd worden uiterst zorgvuldig in

dit natuurgebied ingepast, waarbij de natuur de hoofdrol heeft en

houdt. Oude Leijoever is ruim van opzet met brede straatprofielen

en veel groen. De natuurparken krijgen een ruige inrichting die over-

loopt in het natuurgebied rondom de wijk. Ten aanzien van de

kleurstelling van de woningen is gekozen voor diverse aardtinten,

die zich naadloos in de natuur zullen voegen. De houtkleurige kozij-

nen en details en de gemêleerde bakstenen en keramische pannen

in bruintint geven de woningen een rijke en natuurlijke uitstraling.

In opdracht van Dennenheuvel Vastgoed BV realiseert Alphons

Coolen Bouw het eerste deelplan van 27 luxe huurwoningen, in

dit nieuwe woongebied. Oplevering wordt omstreeks de jaar-

wisseling 2017/2018 verwacht. De komende jaren zal dit woon-

gebied midden in de natuur gestalte krijgen.
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Aan de Waterkant
WONEN

Aan de Waterkant wordt in opdracht van Triborgh Gebiedsontwikkeling gerealiseerd. De circa 300 woningen worden

in meerdere blokken ontwikkeld, bloksgewijs in de verkoop gebracht en gebouwd. Afgelopen jaar hebben wij u hier-

over in dit magazine al uitvoerig bericht. De woningen komen in het gebied tussen het Wilhelminakanaal en de

Twentestraat, in de wijk Jeruzalem. Een ideale plek in Tilburg: slechts 5 minuten fietsen van het centrum en met de

bus ben je binnen 5 minuten bij het Centraal Station. Daarnaast is kenmerkend voor het plan dat elke eengezins-

woning is voorzien van een stadstuin en zijn eigen ontwerp heeft. Mede door de diverse afmetingen, volumes, kap-

vormen, kozijnindelingen en gevelaccessoires heeft elke woning zijn eigen identiteit. Met deze diversiteit van bouwen

toont Alphons Coolen Bouw dat zij gehoor kan geven aan alle individuele wensen van de koper.
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een unieke wijk in wording

We beginnen met de tweede helft

Blokken A, B en C zijn reeds opgeleverd. Alle woningen in blok E zijn verkocht en deze worden op dit moment gerealiseerd. Het hoogste punt hebben

wij onlangs gevierd met alle toekomstige 37 bewoners. Ook de verkoop van de 25 woningen van blok F is voorspoedig verlopen en wij verwachten

met de bouw te kunnen starten omstreeks de jaarwisseling 2017/2018. De 28 woningen van blok G zijn momenteel in de verkoop. Naar verwachting

zal de bouw van blok G, bij een voorspoedige verkoop, omstreeks medio 2018 aanvangen. Als sluitstuk van deze gebiedsontwikkeling wordt geëindigd

met blok H, dit is een woontoren met ca. 80 koopappartementen.
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Aan de Waterkant blok C Aan de Waterkant blok E Aan de Waterkant blok C
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Bouwen voor    

WONEN

Repelakker
Op 26 april 2017 is de realisatieovereenkomst onder-

tekend door Marcel Horvers van Novaform Vast-

goedontwikkelaars en Toin Meeuwsen, directeur van

Alphons Coolen Bouw, voor de nieuwbouw van 52 wo-

ningen Nieuwe Oogst – Repelakker te Landerd (N-Br).

In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars gaat
Alphons Coolen 28 huurwoningen en 24 koopwoningen
Nieuwe Oogst – Repelakker Landerd realiseren. Met de
bouw van de huurwoningen is in mei 2017 gestart, waar-
van er 10 energiezuinig (EPC=0) worden uitgevoerd voor
een Groen belegger. In dit duurzame project werkt Alphons
Coolen onder andere met het nieuwe systeem GSE. Dit is
een zogenaamd indaksysteem, waarmee de zonnepanelen
geïntegreerd kunnen worden in het dakvlak, waardoor de
PV panelen en de pannen in één vlak komen te liggen.
Voorheen werd er gewerkt met zonnepanelen die op het
dak werden gemonteerd, echter door gebruik te maken
van het GSE systeem worden de panelen in het dak ver-
werkt. De toepassing van dit GSE systeem voorkomt over-
bodig materiaal gebruik.

De woningen worden naar verwachting medio 2018 op-
geleverd. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van BIM.
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 collega ontwikkelaars

Den Bogerd
Namens Den Bogerd Ontwikkeling BV en Alphons

Coolen Bouw BV hebben Marc Buster, Jeroen Jeu-

kens, Sjef Heerkens en Toin Meeuwsen de reali-

satieovereenkomst getekend voor de bouw van 40

koopwoningen Den Bogerd fase 2 in Udenhout.

Op 21 juli 2017 is gestart met de bouw van dit project.
Het project bestaat uit 2 fases; 32+8 grondgebonden
koopwoningen.



48

Puzzelen met PV-panelen
Een mooie plek om te wonen. Een bestendig ontwerp

dat esthetiek en techniek samenvoegt. Een bouwer

die vooroploopt in duurzaam bouwen. Een betrok-

ken gebiedsontwikkelaar met oog voor de wensen

en eisen van deze tijd. En een woningcorporatie die

haar huurders een comfortabele Nul-op-de-meter-

huisvesting wil bieden. Alle ingrediënten waren

aanwezig om het project ‘Hooglander’ een vliegende

start te geven. Maar de natuur vormde ongewild

een struikelblok.

‘Enerzijds was er de beoogde natuurlijke uitstraling van het complex.

Anderzijds het streven naar ultieme duurzaamheid. De perfecte in-

tegratie van beide aspecten bleek niet meteen haalbaar. Dus moes-

ten ambities worden bijgesteld. Maar rekening houdend met de

ontwerpuitgangspunten en de randvoorwaarden slaagde het bouw-

team er in de toekomstige bewoners een Nul-op-de-meter bundel

aan te bieden.’ Gedreven vertellen Rob van der Westen (TBV Wonen),

Chantal Gulickx (Triborgh gebiedsontwikkeling), Desirée Vermeer

(DAT Architecten) en Toin Meeuwsen (Alphons Coolen Bouw) over

de start van de nieuw te bouwen NOM-appartementen aan Oude

Leijoever. En over de gezamenlijke inzet om van dit project een voor-

beeld van duurzaamheid te maken.

NOM-appartementen

‘Triborgh bedacht een appartementencomplex in het meest zuide-

lijke deel van Koolhoven Buiten en wij hadden al snel interesse om

dit gebouw af te nemen,’ vertelt Rob. ‘Als woningcorporatie zien we

graag een ongedeelde stad. We willen voorkomen dat er eenzijdige

stadsdelen ontstaan. Ook voor de smalle beurs willen we voorzien

in wijken met duurzame, comfortabele woningen. En in Koolhoven

is deze doelgroep nog maar weinig vertegenwoordigd. Ons streven

was dan ook om op deze mooie plek in de natuur 46 NOM-appar-

tementen te laten bouwen, waarbij we de toekomstige huurders

een vaste energiebundel wilden bieden. Vanuit dit denken hebben

we vervolgens een efficiëntieslag gemaakt. Hoe groot willen we de

appartementen hebben? Wat heeft een appartement aan energie

nodig? En wat betekent dit voor het gebouw en de installaties?’ 

Toin vertelt dat Alphons Coolen op zijn beurt het project medio 2016

proactief oppakte. ‘Met zorgvuldig geselecteerde partners (van Hof-

ten Installatietechniek en van Hees Elektrotechniek) wisten we ons

verzekerd van de nodige kennis en kunde. Samen zijn we daarna

puur rekenkundig gaan kijken wat er nodig was. Uit die rekenexer-

citie ontstond een model dat leidde tot de ingrediënten voor een

voorlopig ontwerp. Dat ontwerp ging uit van twee geschakelde

bouwvolumes van vier en zes lagen met een galerijontsluiting en

zonnepanelen op zowel het dak als de west- en oostgevel. Alle bal-

kons van de appartementen waren op de zuidkant gericht. Die gevel

(overigens de meest renderende) kwam dus niet in aanmerking voor

de plaatsing van PV-panelen.’ 

WONEN
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Het spanningsveld tussen esthetiek en duurzaamheid

Bestendig ontwerp

‘De omgevingscommissie oordeelde echter dat het gebouw te mas-

saal was en dat het landschap te veel werd belast. Er kwam dus een

nieuw ontwerp. Het gebouw werd compacter en kreeg een portiek-

ontsluiting en twee losse bergingsgebouwen. Daardoor kon het

landschap rondom de gebouwen doorlopen en kon er ook op het

We streven naar een ongedeelde stad

begane-grondniveau worden gewoond. Nadeel was wel dat door

deze aanpassingen het aantal appartementen daalde naar 41 en er

een beperkter dak- en geveloppervlak ontstond. Een groter deel van

de zonnepanelen diende dus op de gevel te worden gepositioneerd,’

Ontwerp: DAT De Architecten Werkgroep Tilburg



vertelt Chantal. ‘Een bestendig ontwerp dat het complex een mooie

uitstraling geeft en tegelijk rekening houdt met toekomstige ont-

wikkelingen,’ voegt Desirée er aan toe. ‘Met de voortschrijdende

techniek ligt het immers voor de hand dat er in de toekomst minder

pv-panelen nodig zullen zijn. Vanuit dat denken zijn de panelen

geïntegreerd in het ontwerp. Ze zijn niet zomaar ergens vastgeplakt

aan de gevel, maar maken deel uit van het ontwerp en vormen één

geheel met het metselwerk. Als ze op een later tijdstip verwijderd

moeten worden, gaat het dus niet ten koste van de geveleenheid.’ 

‘Een volgende gang naar de omgevingscommissie leverde meer lof

maar leidde nog niet tot de goedkeuring. Men wilde een natuurlijke

uitstraling van het gebouw en vroeg om meer natuurlijke materialen

en minder zonnepanelen. Rekening houdend met het advies van de

omgevingscommissie, is het aantal panelen op het gebouw naar be-

neden bijgesteld en anders gerangschikt. Na deze ingrepen volgde

uiteindelijk de goedkeuring van de commissie. Er geldt nu een bun-

del zoals die volgens de norm hoort te zijn. Nul op de meter dus in

plaats van de ruimere bundel die wij in gedachten hadden.’

BENG

Volgens Toin zullen omgevingscommissies in de nabije toekomst

ongetwijfeld vaker geconfronteerd worden met het spanningsveld

tussen architectuur en duurzaamheid. ‘Op dit moment geldt EPC als

norm. Maar vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in

Nederland bijna energie-neutrale gebouwen (BENG) zijn. Het kan

dus niet anders of PV-panelen gaan – in het kader van duurzaam-

heid - onlosmakelijk deel uitmaken van toekomstige ontwerpen.’

Toin vertelt ook dat Alphons Coolen in het samenwerkingsverband

GreenCore, met het project Zuringhof, voor TBV Wonen het eerste

Nul-op-de-meter-project in de gestapelde bouw heeft gerealiseerd.
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‘Toen ging het om de renovatie van een bestaand complex. Met dit

nieuwbouwproject willen we opnieuw de toon zetten. Voorop lopen

zit immers in onze genen. Met name als het gaat om innovatie en

duurzaamheid.’ 

Een bouwteam met hoofdletter B

Eerlijk, open, gelijkwaardig

Alle partijen zijn zeer te spreken over de manier waarop de samen-

werking verloopt. Bijzonder is dat opdrachtgever, architect, bouwer

en adviserende partijen samen om de tafel zitten. ‘In het voor-

traject is alles afgetast. Samen sturen we nu continu op tijd, kosten

en kwaliteit. We houden elkaar scherp. Denken van grof naar fijn.

En hebben respect voor elkaars inbreng en vakgebied. Er is openheid,

eerlijkheid en gelijkwaardigheid. Kaarten tegen de borst houden is

er niet bij. Samen werken we aan hetzelfde einddoel. Dit is echt een

bouwteam met hoofdletter B’, luidt het.

Bewoners gezocht

De verwachting is dat de samenwerking binnenkort bekrachtigd wordt

met een getekende overeenkomst. Hoewel het in feite om een turn-

keyproject gaat, is er volgens Toin eerder sprake van een hybride con-

tractvorm dan een UVA-GC-contract. ‘De opdrachtgever zit immers

mee aan de ontwerptafel.’ ‘Volgens de huidige planning wordt in april

2018 begonnen met de bouw van het appartementencomplex. Het

moet op alle vlakken een succes worden. Natuur is de leidraad. Tech-

niek zorgt dat het tijdloos is. Architectuur maakt het tot een baken in

de groene omgeving. En verder moet het er comfortabel, betaalbaar

en prettig wonen zijn. Want dat is wat de bewoners uiteindelijk

willen. En het is onze taak om daarvoor te zorgen, besluit Rob.

51

Illustraties zijn indicatief

Toin Meeuwsen, Rob van der Westen, Desiree Vermeer en Chantal Gulickx
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QNP Breda modern   

• Onderhoudsarm gebouw met hoogwaardige materialen • Zonnepanelen en zonnecol-
lectoren in combinatie met een lucht-warmtepomp • Optimale benutting zonne-energie
door grote uitkragende verdiepingsvloeren • Alles draait om communicatie en verbindin-
gen • Geoptimaliseerde serviceverlening • Spelen met licht • Transparant en mysterieus

BEDRIJFSHUISVESTING
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en energieneutraal
Een sterk ICT en Telecombedrijf  

OPGELEVERD
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Dankzij de TripleAqua voelen mensen zich in een ge-

bouw al snel op hun plek. Het warmtepompsysteem

zorgt voor comfort in elke ruimte en doet dat vooral

heel energiezuinig. Niet zo vreemd dus, dat HVBM

Vastgoed het systeem liet installeren in het gloed-

nieuwe pand van de Beijer Ref-groep in Oirschot.

Udo van der Meer werkt inmiddels al heel wat jaren in de wereld

van koudetechniek. Dus staan de voelsprieten al snel uit, wanneer

hij voor het eerst een nieuwe ruimte betreedt. Comfortkoeling,

beleving van temperatuur, Udo dacht alle factoren al eens in elke

hoedanigheid te hebben ervaren. ‘Totdat ik ons nieuwe pand be-

zocht. Welke ruimte ik ook binnenliep, het voelde telkens alsof de

temperatuur als een deken over me heen viel. Alsof er overal een

blok van comfort hing. Heel egaal.’

Udo is algemeen directeur van ECR. Specialist in koudetechniek en

airconditioning en binnenkort één van de bedrijven in het gloed-

nieuwe pand op bedrijventerrein Westfields in Oirschot. Het gebouw

is ontwikkeld door HVBM Vastgoed, als build to suit-opdracht voor

de Beijer Ref-groep, waar ook ECR onder valt. Noem het gebouw

gerust multifunctioneel, met onder meer een distributiecentrum,

assemblagehal en kantoorgedeelte. Bovendien heerst overal dat

aangename binnenklimaat. Per ruimte afgestemd op de wens van

de gebruiker, als één van de unieke kenmerken van het TripleAqua-

warmtepompsysteem. 

Besparing van 70%

In Nederland voorziet TripleAqua inmiddels zes gebouwen van ver-

warming en koeling, binnenkort volgt ook een hotel in België. Veel

referenties zijn er dus nog niet, al lijkt dat slechts een kwestie van

tijd. Kijk alleen naar het gemeentehuis van de gemeente Veere. Daar

werd de oude installatie vorig jaar vervangen door een TripleAqua,

met nu al een energiebesparing van maar liefst 70% als resultaat.

‘Want dat is naast het comfort vooral waar het om gaat’, vertelt

Menno van der Hoff. ‘Het systeem helpt bedrijven en organi-

saties bij hun duurzaamheidsambities. Zo zijn de exploitatiekosten

aangenaam laag en is het Propæne in het systeem een natuurlijk

koudemiddel.’ 

Duurzaam en doordacht
TripleAqua 
verlaagt energierekening op comfortabele wijze

BEDRIJFSHUISVESTING
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Geen F-gassen, wél water

Vrijwel alle warmtepompen passen F-gassen toe. Zo niet de Triple-

Aqua, die met water gebruik maakt van een natuurlijke koudedrager.

Het is een belangrijk voordeel, vertelt Menno.

‘F-gassen zijn uiterst sterke broeikasgassen, duizenden keren sterker

dan CO2 en schadelijk voor het milieu. Vandaar dat het gebruik

ervan onderhevig is aan Europese uitfasering.’ 

Als Hoofd R&D bij Uniechemie is Menno de geestelijk vader van de

TripleAqua. Hij ontving er meerdere awards voor, op landelijk en Eu-

ropees niveau. Innovatief, duurzaam, comfortabel, dat is de Triple-

Aqua. Zo heeft het systeem slechts drie leidingen nodig en is de

installatie eenvoudig. Bovendien verloopt de wisselwerking tussen

koeling en verwarming op unieke wijze. Kort gezegd komt het erop

neer dat de energie voor het klimaat in de ene ruimte wordt herge-

bruikt voor de temperatuur in de andere ruimte. Gratis dus. En dat

alles via een interne opslag en zelfs in tijd vertraagd, benadrukt

Menno. ‘Koeling en verwarming hoeven niet meer op hetzelfde mo-

ment plaats te vinden.’

Natuurlijke oplossing

Hoe prachtig een gebouw ook is, mensen moeten zich er thuis voe-

len. Een goed binnenklimaat en de juiste temperatuur in elke ruimte

dragen daaraan bij, weet Adriaan Molenschot, directeur van HVBM

Vastgoed. ‘Tel bij dat comfort de duurzame eigenschappen op en je

hebt met de TripleAqua een natuurlijke oplossing voor elk utiliteits-

gebouw.’ Adriaan is blij met de TripleAqua in Oirschot, al lag de keuze

voor de installatie niet direct voor de hand. ‘Het systeem is nieuw,

we wisten vooraf niet dat het zo goed zou uitpakken.’

Uiteindelijk was het Bierings Installatiebedrijf uit Diessen dat de

TripleAqua installeerde. Dit tot tevredenheid van directeur Guus

Bierings. ‘De installatie van het systeem verloopt eenvoudig,

instellen en regelen is nauwelijks nodig. Dat bespaart tijd en daar-

mee ook kosten. Bovendien voorkom je dat je als installateur het

systeem ontregelt. Nu aansluitingen op aardgas verdwijnen, komen

andere oplossingen steeds meer in beeld. Wat mij betreft heeft een

systeem als de TripleAqua daarbij dé toekomst.’

ZUINIG ZONDER GRENZEN
Het gloednieuwe pand van de Beijer Ref-groep in Oir-

schot valt op met z’n vele glas. Dat maakt het wel zo

transparant – en duurzaam bovendien, mede dankzij de

TripleAqua. Het warmtepompsysteem verwarmt en koelt

in Oirschot de kantoorruimten en assemblagehal van

samen zo’n 4.500 vierkante meter. En dat voor een bin-

nenklimaat op maat, met een voortdurende wisselwer-

king tussen koeling en verwarming en interne opslag

van energie. ‘Voor dat laatste moet je uiteraard de

ruimte hebben’, vertelt bedenker Menno van der Hoff.

‘Daarnaast geldt; hoe meer vierkante meters, hoe ren-

dabeler deze oplossing wordt.’ 

In het midden Hoofd R&D bij Uniechemie Menno van der Hoff. 

OPGELEVERD
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Bij een duurzaam pand gaat het al snel over ener-

giezuinige en innovatieve toepassingen. Toch is er

meer dan dat alleen. Een pand gebouwd voor de

toekomst, zoveel mogelijk in één bouwstroom en

gericht op een lange levensduur. Ook dát is duur-

zaam, zoals het nieuwe distributiecentrum voor

Hollister in Oud Gastel laat zien.

Bij Hollister hielden ze heus wel rekening met groei. Maar dat het

met de locatie in Nederland zó hard zou gaan? Dat had ook Job

Sonke, manager van Hollisters distributiecentrum in Etten-Leur, niet

verwacht. ‘We zijn de afgelopen jaren flink gegroeid, waardoor we

voor onze opslag deels moesten uitwijken naar een extra tussen-

vloer en externe locaties voor opslag. Dat werkte tijdelijk, maar

Hollister groeide verder en dat kan alleen in een distributiecentrum

dat ruim genoeg is.’ 

Hollister is een van oorsprong Amerikaans bedrijf, dat wereldwijd

vooroploopt als ontwikkelaar en producent van medische hulpmid-

delen en diensten. Zo ook in Nederland, waar het in 2008 een dis-

tributiecentrum opende in Etten-Leur. Dat pand omvat zo’n 11.000

m2, waarvan het bedrijf dacht dat het daarmee zelfs tot na 2018

wel vooruit kon. ‘Dat bleek dus niet zo’, vertelt Job. ‘We konden vanaf

2015 alleen met slimme ingrepen verder, al ging dat wel ten koste

van onze efficiency.’

Voor jaren op de juiste plek
Hollister heeft met nieuw DC een pand voor de toekomst

BEDRIJFSHUISVESTING

V.l.n.r. Arthur Zondervan, Job Sonke en Adriaan Molenschot
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Logistieke hotspot

Vandaar dat Hollister vorig jaar op zoek ging naar een nieuwe loca-

tie, samen met Groenewout. Het adviesbureau uit Breda biedt be-

drijven een totaaloplossing voor logistieke vraagstukken, werkte

eerder al samen met Hollister en hield voor het bedrijf rekening met

meerdere aspecten. ‘Zo bleek uit analyses dat het nieuwe pand we-

derom in West-Brabant moest staan’, vertelt Arthur Zondervan, ma-

naging consultant bij Groenewout. ‘Voor Hollister is deze regio een

logistieke hotspot, zo dicht bij de haven van Rotterdam en de be-

langrijkste afzetmarkten van het bedrijf. Ook wilde Hollister snel

naar de nieuwe locatie, aangezien de leasetermijn voor het pand in

Etten-Leur in 2018 eindigt.’

Extra m2 achter de hand

Uiteindelijk viel de keuze op industrieterrein Borchwerf II in Oud

Gastel, vlak langs snelweg A17 aan de rand van Roosendaal. Nog

maar een paar weken en Hollister beschikt er over een distributie-

centrum van 30.000 m2, met daarin een stalen tussenvloer van

4.000 m2 en een betonnen tussenvloer van 3.500 m2 over de hele

lengte van het pand. Ook biedt het warehouse ruim 1.000 m2 aan

kantoorruimte. Job: ‘Met al die vierkante meters kunnen we de ko-

mende tien jaar zeker vooruit’.

Bovendien ligt direct naast de 30.000 m2 nóg eens 11.000 m2. Hol-

lister maakt daar nu geen gebruik van, maar heeft de mogelijkheid

dit over vijf jaar wel te doen. Dit als optie namens VOF Halderberge,

dat als combinatie van Wouda Invest en HVBM Vastgoed het pand

ontwikkelde. ‘We vroegen om groei en flexibiliteit’, vertelt Job. ‘En

juist dat laatste is wat die uitbreidingsmogelijkheid ons biedt. Bo-

vendien zoekt VOF Halderberge voor die 11.000 m2 zelf een huurder

voor de eerste vijf jaar, wat betekent dat Hollister daar geen risico

voor loopt. Dat alles droeg zeker bij aan onze keuze voor deze ont-

wikkelaar.’

Lang leve het pand

Met het fonkelnieuwe DC in Oud Gastel is Hollister de komende

jaren ruim voorzien. Bovendien weet het bedrijf dat het in een duur-

zaam pand huist. Toepassingen als stralingspanelen en hoogwaar-

dige isolatie zorgen er voor een energiezuinig klimaat, met de

BREEAM NL-certificering voor duurzame panden als resultaat. Toch

zit het duurzame karakter van het warehouse ‘m ook in de levens-

duur ervan, benadrukt Adriaan Molenschot, directeur van HVBM

Vastgoed. ‘Dit pand is gebouwd als een Build to Suit-opdracht. Dat

is maatwerk voor Hollister, maar wat gebeurt er met het distribu-

tiecentrum wanneer het bedrijf hier ooit zou vertrekken? Ook dan

moet het pand nog interessant én rendabel zijn. Bovendien, door

die uitbreidingsmogelijkheid nu al mee te nemen, hoeven we in de

toekomst niet nog eens een extra bouwstroom op te starten.’ 

Duurzaamheid gaat inderdaad verder dan alleen energiezuinige

maatregelen, vertelt Arthur. ‘Dus zijn voor dit pand de laadkuilen en

entree geschikt voor lange zware vrachtwagens. En kunnen in het

DC de gangen - die nu breed zijn - ook smal worden gemaakt.’ VOF

Halderberge dacht voor die duurzame blik goed mee, meent Arthur.

Dit als basis voor een goede samenwerking, waarop ook Job tevre-

den terugkijkt. ‘Het hele proces verliep in een openhartige sfeer. Geen

commerciële praatjes, maar elkaar eerlijk vertellen wat wel of niet

mogelijk is. Uiteindelijk heeft iedereen daar veruit het meest aan.’

DISTRIBUTIECENTRUM HOLLISTER 

Locatie :  Borchwerf II Oud Gastel

Opdrachtgever :  Hollister

Ontwikkelaar :  VOF Halderberge

Advies namens Hollister :  Groenewout 

Ontwerp, begeleiding en advies

namens VOF Halderberge :  Quadrant4



Praxis Superstore
wordt buurman van formaat 
aan de Belvedèrelaan in Maastricht

• het aanleveren, verwerken en verdichten van de aan te brengen terreinophoping van ca. 34.500 m3
(1700 vrachtbewegingen naar de bouwplaats) • 30 betonputten 1,25 x 1,25m • 60 stuks trottoirkolken
• 10.000 m2 terreinverharding met betonstraatstenen • 260 meter keerwanden van 2,5m hoog.
Inmiddels zijn wij volop gestart en houden u middels onze website op de hoogte van de ontwikkelingen en vorderingen van dit mooie project.

Het wordt een Praxis Superstore waarin het nieuwe

concept van de Praxis wordt toegepast. Dit concept

is men nog aan het uitwerken en dit geeft een

gezonde spanning tijdens de engineering van de

installaties. Stelling en indelingsplannen zijn nog

niet definitief dus hoe worden de lichtlijnen gehan-

gen en zit het allemaal niet in de weg voor de ven-

tilatiekanalen en sprinklerleidingen? Bij de uitgave

van dit nummer hopen we dat deze hindernissen

genomen zijn.

Naast een bouwmarkt komt er een tuincentrum met een
gezamenlijke oppervlakte van ca. 10.000 m2. De vestiging

58

is daarmee ook meteen een nieuw Praxis Tuincentrum.

Aan de gevel van de Praxis is extra zorg besteed. 
Zo wordt, naar een ontwerp van Van Aken architecten, de
10 meter hoge gevel opgedeeld in 3 horizontale banen,
waarbij elke baan een andere streepjescode effect heeft .

De bouwlocatie zelf was één grote kuil, omringd door pit-
toreske gebouwtjes, bewoond door aardige Maastrichte-
naren. Om de veiligheid en het woongenot van deze
omringende bewoners te kunnen blijven garanderen en
het terrein geschikt te maken voor de realisatie, zijn de
volgende grondwerken uitgevoerd:
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