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Op 17 december 2017 overleed

Bert Heerkens
Directeur – aandeelhouder van de Heerkens van Bavel Groep

Bovenstaande woorden waren karakteristiek voor Bert. 

Bert heeft heel zijn leven gezorgd. 

Voor zijn gezin, voor zijn broers, voor ons personeel en voor onze klanten. 

Bert was verantwoordelijk voor de materieeldienst en hij stuurde bijna 40

jaar lang de afdeling Service en Onderhoud aan.

Bert straalde uit, waarin een familiebedrijf als de Heerkens van Bavel

Groep onderscheidend is. Hij was betrouwbaar, punctueel en vakkundig.

Hij ging voor zijn opdrachtgevers door het vuur en zorgde ervoor dat zij

“value for money” kregen binnen de planning en binnen het budget.

Zo willen wij Bert blijven herinneren en wij willen trachten in zijn geest

de Heerkens van Bavel Groep verder te laten groeien. 

In memoriam 

“Zorg goed voor elkaar”



Smart Buildings

Een nieuw fenomeen waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan en

de mogelijkheden dagelijks worden uitgebreid. Wat vandaag smart

is, kan morgen alweer zijn achterhaald door een innovatie.

Systemen in gebouwen hebben een evolutie doorgemaakt van Pri-

mitief via Eenvoudig en Geautomatiseerd naar Intelligent en nu

Smart. De definitie van een intelligent building verscheen voor het

eerst in de New York Times in 1984: gebouwen die bijna zelf denken.

Door de technologische ontwikkelingen was Intelligent niet meer

toereikend en is de term Smart Building ontstaan. 

Een smart building zet de mens centraal. Om een gebouw slim te

maken, moet het – als het ware – kunnen communiceren met zijn

gebruikers. Het moet kunnen ‘aanvoelen’ en invullen wat de behoef-

ten zijn van gebruikersgroepen of individuen. 

Het in beeld hebben van gebruikersbehoeften is de kernvraag bij de

ontwikkeling van een pienter pand. De ontwikkeling naar smart valt

of staat dus met inzicht in de situatie van de eindgebruiker.

Uiteindelijk gaat het erom dat het gebouw meerwaarde levert voor

de gebruiker, in de vorm van functionaliteit of beleving. Een gebouw

draagt immers bij aan het ultieme doel van je bedrijf en ondersteunt

je organisatie. 

Een gebouw is slim als daarin innovatieve technieken zijn geïnte-

greerd die het gebruik en beheer ervan optimaliseren (efficiënter,

economischer en duurzamer). Maar laat de fantasie de vrije loop en

de mogelijkheden zijn eindeloos . Wij gaan dan toe naar zelflerende,

adaptieve en vitale gebouwen. Gebouwen die met je mee ademen.

Wij wensen u veel leesplezier.

Heerkens van Bavel Groep

Voorwoord
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De verwachting is dat in de toekomst een aanzien-

lijk deel van onze omzet gaat zitten in de slimheid

van gebouwen. Een gebouw is immers niet alleen

een schil van steen, het is een schil van data, af-

komstig van gebouwbeheersystemen die verbonden

zijn aan ICT- en facilitaire bedrijfssystemen. 

De uitdaging is om als bouwer niet alleen te denken in stenen, maar

de verbinding te gaan maken tussen de gebruikers en de innovatieve

technologieën. De technologische ontwikkelingen hebben de afge-

lopen jaren zo’n vlucht genomen dat wij nu al kunnen profiteren

van smart buildings. Dankzij het “Internet of Things” (IoT) worden

meer en meer producten en systemen onderling verbonden. Kleinere

sensoren, verbeterde netwerktechnologie, slimmere software en

cloud computing zorgen dat systemen onderling communiceren,

zelfsturend worden en menselijk ingrijpen steeds minder nodig is.

“The Smart Building” is geboren.

Als bouw worden wij op allerlei gebieden afhankelijk van elkaar en

moeten wij meer dan voorheen geïntegreerd gaan denken en han-

delen. De verbinding zoeken met elkaar, elkaars data delen en echt

leren samenwerken. Inspirerende en innovatieve bedrijven zoals

ASML doen niets anders. Dat is de sleutel tot hun succes.  Onze kan-

sen in de vernieuwde bouw (Smart Building Industry) liggen straks

in de innovatieve en productieve gebouwen waarin iedereen graag

investeert en in wil werken of wonen. Daarin moeten wij de verbin-

ding maken, onze toegevoegde waarde laten zien en de regierol op

ons nemen.

Als geïnspireerde bouwer willen wij graag hieraan ons 

steentje bijdragen.

Peter Kamermans
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Verbinding
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SMART BUILDINGS

Een gebouw   
‘Slimme gebouwen zijn   

Dr. Ir. Gerard de Leede

Wat is een slim gebouw? Of kunnen we beter spre-

ken van een productief gebouw? Is comfort objec-

tief meetbaar? Zorgt de koppeling van data voor

een Big-Brother-is-watching-you setting? En hoe

moeten bouwers op deze voortsnellende evolutie

inspelen? Dr. Ir. Gerard de Leede is ‘Professor of

Practice Smart Cities’ aan het JADS (Jheronimus

Academy of Sciences) en doet er onderzoek naar

smart energy. Hij is dus de aangewezen persoon

om ons wegwijs te maken in de boeiende wereld

van smart buildings. Zelf bestempelt hij ze overi-

gens als ‘talking buildings’. 

Waarom talking buildings?

‘Net als talking traffic - waarbij auto’s met elkaar praten om het

verkeer veiliger en efficiënter te laten verlopen - praat een slim ge-

bouw. Het denkt met je mee. Vertelt wat er gebeurt. Deelt realtime

informatie met je. Het hult zich niet in zwijgen maar praat terug.

Gebouwen zijn heel lang ‘dom’ gebleven. Je kon de verwarming

of airco hoger of lager zetten. Je kon het licht aan- of uitdoen.

Veel meer mogelijkheden waren er niet. En als je wilde weten of een

vergaderzaal vrij was dan ging je toch beter ter plekke kijken want

het gebeurt vaak dat geclaimde vergaderzalen leeg blijven. In een

slim gebouw daarentegen worden alle functies in het gebouw ge-

meten en wordt gekeken hoe we ze kunnen beïnvloeden om pro-

cessen te verbeteren en het gebruikerscomfort te verhogen.’

Iedereen wordt afhankelijk van elkaar

Maar comfort is toch een subjectieve perceptie? 

Hoe kun je dit dan meten?

‘Slimme systemen, apps en wearables leveren objectieve gegevens

aan. Denk aan de hartslag van de gebruiker of het CO2-gehalte in

het lokaal. Wat dat laatste betreft, heeft een studie van het MIT

(Massachusetts Institute of Technology) aangetoond dat je cogni-

tieve achteruitgang krijgt als het CO2-gehalte hoger is dan 0,12%.

Je dut in. Dat wil je uiteraard niet in een kantoor- of leeromgeving. 

Een slim systeem meet daarom voortdurend het CO2-gehalte en

ventileert bij indien nodig. Bedrijven als Google en Amazon zien

comfort als een prioriteit. Ze gaan daar ook heel ver in. Door een

wow-omgeving te creëren, willen ze talenten binnenhalen. In die

zin is een slim gebouw dus ook van invloed op het vinden en binden

van medewerkers.
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dat (terug)praat
  slim als wij ze begrijpen’

SM
ART BUILDIN
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Het systeem ontdekt patronen

Wat moeten we ons voorstellen bij de werking van gekoppelde

systemen?

‘Je kunt het zien als een bloem. De blaadjes staan voor alle functies

binnen het gebouw: het bieden van ruimte, veiligheid, klimaatbe-

heersing, catering, schoonmaak, liftgebruik, verlichting enz. De

bloemblaadjes hebben elk hun eigen functie. Maar ze kunnen ook

aan elkaar worden gekoppeld en op elkaar worden afgestemd. Dat

gebeurt door de centrale applicatie: het hart van de bloem. BeSense

is een goed voorbeeld van dit bloemmodel. Een van de bloemblaad-

jes is BeThere. Met draadloze sensoren, bevestigd onder een bureau

of in ruimtes, wordt de bezetting gemeten. Uit die meting kan naar

voren komen dat bepaalde ruimtes weinig worden gebruikt, maar

net als alle andere ruimtes, dag en nacht worden verwarmd. 

Of de meting kan aangeven dat een bepaalde vergaderzaal een af-

wijkend hoog CO2-gehalte heeft. Gewapend met die kennis kun je

het energiegebruik optimaliseren of schoonmakers een efficiëntere

route laten lopen, in plaats van de vaste volgorde aan te houden.

Als je de bezetting zou koppelen aan een smartapp, kun je boven-

dien zien wie zich op welk moment waar bevindt.’

Maar schuilt daarin niet het grote gevaar? Komt onze privacy

op die manier niet in het gedrang?

‘Dat is inderdaad een groot aandachtspunt. De vraag is in hoeverre

we een functie of beweging in het gebouw moeten koppelen aan

een persoon. Zoals alles heeft dit zijn voor- en nadelen. De wet voor-

ziet echter in de bescherming van gegevens. Elke partij die data van

mensen verzamelt, moet op straffe van boete voorkomen dat ge-

gevens worden gelekt. Doen ze dat niet, dan kunnen ze een forse

boete verwachten. Overtredingen kennen boetes vanaf 800.000 euro

tot 2 of 4% van de wereldwijde jaaromzet. Jammer genoeg is er nog

veel onwetendheid daaromtrent. Zeker bij mkb-bedrijven. Wie be-

drijven hiervan op de hoogte moet stellen? Ik zou het eerlijk gezegd,

niet weten…’

Hoe kunnen we big data op de juiste manier interpreteren? 

‘Dat kan alleen als het gebouw zijn gebruikers begrijpt. En vice versa.

Bij het eerste gaat het om bewegingen waarvan je niet weet wat of

waarom het gebeurt. Je ziet alleen dat iets repeterend is. Het ge-

bouw - of beter gezegd, het systeem - ontdekt vervolgens patronen

waarop je kunt anticiperen. Je koppelt bijvoorbeeld licht en verwar-

ming aan de weersverwachting. Als je weet dat het morgen gaat

vriezen, kun je besluiten het gebouw ’s nachts al een graadje meer



10

ties in het gebouw worden gesteld. Wijs de klant tijdig op het belang

van connectiviteit. Leg hem uit wat het voordeel is om daar nu al

tijd en geld aan te besteden. Dit vraagt uiteraard een zekere kennis

van de materie. Als je het niet begrijpt, kun je ook niet aanbieden.

Verdiep je dus in deze evolutie. Ga op zoek naar goede samenwer-

kingspartners en let goed op waar bedrijven vanuit hun historie echt

goed in zijn. Data zijn in wezen van degene die ze genereert. Tegelijk

is het essentieel om data te delen. Wie denkt het alleen te kunnen,

gaat de boot missen. Iedereen wordt afhankelijk van elkaar. Stap

ook uit vastgeroeste patronen. Denk niet ‘we hebben het altijd al zo

gedaan’ maar daag jezelf uit. Laat het orthodoxe achter je. Besef

dat binnen afzienbare tijd 20% van de omzet gaat zitten in de slim-

heid van het gebouw. Als je daar niet kunt mee omgaan, ben je 20%

van je business kwijt.’

   Nice to know: sommige applicaties gaan nog een stap 

   verder dan het creëren van een comfortabele en 

   efficiënte werkomgeving. Ze houden bv. automatisch de 

   gezondheid en voeding van de kantoorbeplanting bij. 

   En sturen een smartphone-bericht als een bepaalde 

   plant water of voeding nodig heeft (inclusief de aan-   

   bevolen hoeveelheid). Of wat te denken van Philips Hue? 

   Die geeft lampen een kleur mee die past bij een 

   bepaalde stemming of zelfs bij de outfit van je gast…

te verwarmen. Dat is efficiënter én goedkoper dan volop beginnen

te stoken op het moment dat de gebruikers het gebouw binnenko-

men. Van zijn kant gaat de gebruiker het gebouw pas begrijpen als

hij verklaringen voor de analyses ziet. Stel dat uit metingen blijkt

dat vergaderruimte X opvallend weinig wordt gebruikt. Een verkla-

ring voor dit patroon is alleen mogelijk door menselijke interventie:

je weet bijvoorbeeld dat die ruimte afwijkt van de andere. Het is

daar altijd kouder en dat maakt die plek minder aantrekkelijk. Idea-

liter is er sprake van zelflerendheid: je stopt dit soort verklaringen

in het systeem waardoor de besturing op zijn beurt weer slimmer

wordt. Uiteindelijk kunnen mens en machine samen het systeem

slimmer maken. Maar we zitten nog in de hypefase. De fase waarin

we leren wat wel en niet kan door onze gebouwen slimmer te

maken en wat de bijbehorende verdienmodellen zijn. Het duurt nog

zo’n vijf tot tien jaar voor talking buildings big business wordt.’ 

Laat het orthodoxe achter je

Hoe moeten bouwers met deze ontwikkelingen omgaan? 

Wat is een verstandige benadering? 

‘De grootste fout die ze kunnen maken, is dat ze blijven denken in

silo’s. In afzonderlijke functies. Het is een absolute must om meer

interdisciplinair te gaan werken. Beschouw het gebouw niet als een

casco met stabiele functies die straks niet meer te sturen zijn. Praat

op tijd met de klant: wil hij licht met dimmers? Of moet je lampen

voorzien die stuurbaar zijn? Die vraag moet eigenlijk voor alle func-
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Máxima Medisch Centrum Veldhoven

Een modern complex met aandacht
voor de mens in het geheel

Dat was het uitgangspunt voor het Máxima Medisch

Centrum in Veldhoven, bij het ontwerp en de reali-

satie van 8 hypermoderne Ok’s, met een verkoever-

kamer en een aparte dagbehandeling voor vol-

wassenen en kinderen. EGM architecten uit Dor-

drecht heeft hieraan prima vormgegeven. Contact

tussen binnen en buiten, groen, licht, ruimte en

overzicht. Een rustgevende uitstraling. 

De nieuwbouw omvat drie verdiepingen en heeft een vloeropper-

vlakte van circa 8.000 m2.

• Op de begane grond bevindt zich het centrum voor dagbehan-

   deling voor kinderen en volwassenen en een ruimte voor pre-

   operatieve opnames.

• Op de eerste etage zijn acht hypermoderne operatiekamers ge-

   realiseerd, waarvan één hybride OK en één robot OK.

• De tweede etage is het episch centrum wat betreft de techniek 

   en logistiek voor de OK.

Binnen 9 maanden heeft Bouwcombinatie Carebuilders (samenwer-

king tussen Heerkens van Bavel Bouw en Bouwbedrijf Berghege) /

Strukton, samen met de opdrachtgever, het streven om het Máxima

Medisch Centrum toekomstgericht te maken voor de komende 25

jaar, weer een stukje dichterbij gebracht.

ZORG
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Lopende en inmiddels gerealiseerde 

ZORG

Nieuwbouw operatiecomplex en revalidatievleugel.
Healing environment.
10% van het bebouwingsoppervlak wordt teruggegeven aan de
natuur.

Sint Maartenskliniek
Nijmegen

Realisatie toekomstbestendige CSA.
Om te blijven voldoen aan de richtlijnen op het gebied van
kwaliteit en veiligheid.

Universitair Medisch 
Centrum Utrecht

13

projecten in de zorg

Renovatie IC- / CCU afdeling.
Renovatie in 8 weken
Gerealiseerd dankzij een vroegtijdige planning op dag niveau,
middels LEAN methodiek.

Beatrix ziekenhuis
Gorinchem

De gebouwen 1 en 2-3 zijn grondig verbouwd 
en aangepast aan de huidige tijd, zowel voor cliënten als
medewerkers.
Er heeft bovendien een grondige renovatie plaatsgevonden.

Jan Wierhof
Tilburg
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Obstakels en oplossingen 
Een goed zittend jasje dat nog jaren mee kan

Met zevenenveertig bedden is het Centraal Militair

Hospitaal (CMH) het kleinste ziekenhuis van Neder-

land. Toch heeft het alle specialismen in huis. Bij-

zonder - tegelijk vanzelfsprekend - is de homogene

patiëntenpopulatie. Alle patiënten zijn actief die-

nend    militairen en dus tussen 18 en 57 jaar oud.

Specialisten en patiënten zijn bovendien collega’s.

Vandaag treffen ze elkaar in het ziekenhuis, mor-

gen zijn ze misschien samen op uitzending. Kame-

raadschap is hier een belangrijk goed.

‘Dat zie je ook in het bouwproject’, stelt Leo Eikelboom, senior be-

leidsmedewerker Defensie. ‘In een traditioneel ziekenhuis is er meer

afstand tussen de bouwers en de patiënten en medewerkers. Bij dit

project zag je een soort groepsgevoel ontstaan. De militaire cultuur

en de bouwcultuur bleken heel makkelijk samen te komen. Al blijven

we uiteraard wederzijds zakelijk.’ 

Sneeuwbaleffect

‘Aanleiding voor het grootscheepse project, was het overhevelen

van de Militair Geestelijke Gezondheidszorg. Sinds 1989 is deze af-

deling ondergebracht bij het UMC Utrecht. Een paar jaar geleden

gaven ze aan de ruimte zelf nodig te hebben. Om de geestelijke ge-

zondheidszorg te kunnen huisvesten, hadden we extra vierkante

meters nodig. We zagen een mogelijkheid onder het zwevende ge-

deelte van het gebouw, rustend op een betonnen pijler. Daar was

ruimte voor twee lagen nieuwbouw. In het kielzog van de nieuw-

bouw, ging het bestaande gebouw volledig op de schop. De zorg

snelt voort, maar het jasje moet ook blijven passen. Met dit jasje

kunnen we de komende vijfentwintig jaar vooruit.’

Het jasje kan 25 jaar mee

One-stop shop

‘Het Programma van Eisen gaf aan hoe we met onze patiënten wil-

Lars van Boeckel en Leo Eikelboom 

ZORG
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in het schuifplan

len omgaan. In een sfeer van helderheid, vertrouwen, kameraad-

schap, natuur en hostmanship willen wij de beste zorg verlenen.

Het CMH moet multifunctioneel worden. Een one-stop shop voor

militaire gezondheidszorg. Met poli’s, militaire geestelijke gezond-

heidszorg, het tandheelkundig regiocentrum, de apotheek en bloed-

bank onder hetzelfde dak. Om dit te realiseren, waren niet alleen

bouwkundige ingrepen nodig; we zijn ook anders gaan werken.

Voortaan wordt er bijvoorbeeld zoveel mogelijk geclusterd. Onder-

zoeken en besprekingen gebeuren bij voorkeur dezelfde dag. Rou-

ting en processen zijn hierop ingericht.’  

Onlosmakelijk

Het Ministerie van Defensie is opdrachtgever van het bouwproject.

Lars van Boeckel, projectmanager UMCU, begeleidt het bouwproces.

Waarom doet Defensie dit niet zelf? ‘We hebben een eigen vast-

goedorganisatie. Maar een ziekenhuis verbouwen, vergt toch een

bepaalde expertise. En die hebben we niet,’ antwoordt Leo. ‘We heb-

ben nog nooit een ziekenhuis verbouwd. Daarom zochten we een

civiele partner die ervaring heeft met dit soort projecten. Het UMCU

hééft die ervaring. Bovendien werken we al heel lang samen met

het UMCU. Niet alleen onze gebouwen, maar ook onze organisaties

zijn met elkaar verbonden. We zijn de overeenkomst dan ook onder

het samenwerkingsverband aangegaan.’

Tussenfases

‘We hebben gekozen voor een gefaseerde aanpak,’ aldus Lars. ‘Het

betekent dat alles moet gebeuren terwijl het ziekenhuis in bedrijf

blijft. We moeten alles binnen deze muren houden, kunnen niets

naar buiten plaatsen. Het is een voortdurend schuiven tussen ruim-

tes. Een legpuzzel die constant verandert. Bij de aanbesteding heb-

ben we de bouwer gevraagd vanaf het begin mee te denken over

de beste fasering. Samen hebben we een optimaal verhuisplan be-

dacht. Althans dat dachten we... Tijdens het project werden we ech-

ter geconfronteerd met tijdrovende tussenfases (interim-fases). Dan

blijkt bijvoorbeeld dat je eerst ruimte moet creëren vooraleer je een

volgende stap kunt zetten. Je gaat opnieuw puzzelen. Je zoekt

steeds weer een oplossing voor een obstakel in het schuifplan. Ook

in deze laatste fase is het zaak alert te blijven.’ 

Een oorlog plan je ook niet

Drie musketiers

‘Vorig jaar hadden we een heel spannende fase (de overgang tussen

fases 1 en 2),’ geeft Leo toe. ‘De nieuwbouw moest verbonden wor-

den aan het bestaande gebouw. Ik wilde weten wanneer dat precies

zou gebeuren, om de afspraken met patiënten tijdig te kunnen ver-

zetten. We dreigden de planning niet te halen. Een en ander bleek

complexer dan gedacht. Het liep niet lekker. De partners van de

bouwcombinatie (Hospitalis bestaande uit Carebuilders, Croon Elek-

trotechniek en Kropman Installatietechniek) bleken nog geen drie

musketiers te zijn. De onderlinge afstemming kon beter. Maar het

is  goed gekomen. We hebben er met zijn allen ook veel van geleerd.

Dat was al zichtbaar in fase 2. Er werd veel meer gestuurd op lean-

planning. Processen werden optimaal op elkaar afgestemd. Bouw-

partijen spraken elkaar eerder aan. Het is zoals in elke relatie: als je

elkaar vertrouwt, durf je ook ruzie te maken. Je weet immers dat je

niet zo snel uit elkaar gaat. In die periode heeft Heerkens van Bavel

bewezen erg sterk te zijn in het improviseren. Ze spelen alert in op

veranderende situaties. Dat sluit dan weer goed aan bij Defensie.’  

Smart building

Wat gaan de patiënten merken van alle veranderingen? ‘Er is een

CENTRAAL MILITAIR HOSPITAAL -UTRECHT 

SM
ART BUILDIN

G
S



grotere front- en backoffice. Vroeger had elke poli zijn eigen balie

met een rijtje stoelen ervoor. Het deed soms denken aan de straf-

gang waar je als kind wel eens belandde. Nu is er een centrale

wachtruimte. Het geheel oogt open en warm. In de tussenruimte

naar het restaurant komen een aantal pc’s te staan waarvan bezoe-

kers gebruik kunnen maken. Ook dat is uniek.’ Is het vernieuwde

CMH tevens een smart building? ‘Tot op zekere hoogte. We hebben

de meet- en regeltechniek vernieuwd. Het storingssysteem is vol-

ledig gedigitaliseerd. Dat geldt ook voor het VOS (Verpleegoproepsy-

steem). Maar de essentie blijft de kwaliteit van de zorg. Je bouwt

en verbouwt omdat je het allerbeste voor je patiënten wil. Daarom

is de bezieling en betrokkenheid bij dit project ook zo groot,’ besluit

senior beleidsmedewerker Eikelboom.

             

    In het CMH-restaurant hangen wallvisuals over de 
 breedte van de muur. Eén daarvan laat een groepje 

   militairen zien dat als een gestroomlijnd, organisch 
   geheel de heuvel op loopt. De andere toont het silhouet 
   van een bepakte militair in de avondschemering. 
   Natuur, kameraadschap en vertrouwen, helder 
   gevisualiseerd in een ruimte die hostmanship ademt.  
   Missie geslaagd…
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Het Boeijend Huys is een kleinschalige woon- en

zorgvoorziening voor mensen met geheugen pro-

blemen, zoals dementie. Ook bieden zij dagbegelei-

ding  voor ouderen met geheugenproblematiek, in

combinatie met eventuele thuiszorg en –begelei-

ding. 

Ontwikkelaar SorgHuys Investment NV vond een uitermate ge-

schikte plek om deze zorg te kunnen bieden, in de vorm van een

villa met monumentale allure, aan de Bosscheweg 33 in Berkel En-

schot. Een karakteristiek, prachtig pand op een ruime groene kavel.

Door KdV Architectuur is een ontwerp bedacht om deze villa te ver-

bouwen en uit te breiden,  zeg maar rustig te transformeren, tot
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Boeijend Huys Berkel Enschot

ZORG

een particuliere zorgvilla met 22 woonappartementen en diverse

facilitaire ruimten. In de bestaande villa worden de gemeenschap-

pelijke woonkamers en de keuken gerealiseerd, samen met enkele

kantoorruimtes en facilitaire ruimtes. Op de verdieping wordt voor-

zien in 4 wooneenheden. Het pand wordt uitgebreid met een vleu-

gel, waarin ruimte voor 18 wooneenheden, verdeeld over 2

bouwlagen. De uitbreiding is ontworpen met respect voor de oor-

spronkelijke villa. Wel onderscheidend, maar niet concurrerend. Een

transparante gang verbindt de aanbouw met het oorspronkelijke

gebouw. Heerkens van Bavel Bouw start januari 2019 met de reali-

satie van deze “transformatie”.

Een prachtige uitdaging die u op onze site kunt volgen.



18

Projecten 

SERVICE & ONDERHOUD

Korte bouwtijden 
Openingsdatum kon niet worden verschoven. 
Omdat het een bestaand pand is, sta je altijd voor verrassingen

Maar het is gelukt; het project is op tijd opgeleverd.

Retail project
‘s-Hertogenbosch

Om in de toekomst de brandveiligheid te borgen, worden 
door Service en Onderhoud in opdracht van de Rabobank,
de brandwerende afdichtingen van al haar kantoren
in Tilburg en Oisterwijk geïnspecteerd en indien nodig hersteld. 
Tevens wordt een digitale rapportage opgesteld.

Rabobanken 
Tilburg en Oisterwijk
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Verbouwing Pet-CT ruimte, ten behoeve van plaatsing
nieuwe Pet-CT scanner. 
Project met een strakke werkplanning, naar tevredenheid
uitgevoerd in de periode september 2018 tot en met 
november 2018.

Verbeeten Instituut
Tilburg

Tweede praktijk voor tandarts Reijnen gerealiseerd
door Service en Onderhoud.
Naast de locatie in Zorgvliet, wordt in januari 2019 
de tweede praktijk geopend, in woonwijk De Blaak
in Tilburg.

Tandarts Reijnen 
Tilburg



V.l.n.r.: Jack Evers, Frans van Deursen, Lars Conjaerts en Chris van Thiel. 
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SERVICE & ONDERHOUD

Altijd stroom, 
standaard en stabiel

Ooit was de distributie van elektriciteit eenrich-

tingsverkeer. Ging de stroom naar de klant – en

bleef het daar ook bij. Hoe anders is dat nu, in een

tijd waarin we zelf stroom opwekken en terugleve-

ren aan het net. Voor netbeheerder Enexis reden

om de eigen locaties van meer capaciteit te voor-

zien. En op onder andere het hoogspanningsstation

in Waalwijk een vijfde transformator te plaatsen,

met hulp van Heerkens van Bavel Service en Onder-

houd. 

Het landschap oogt vredig, zo vlakbij het Drongelens Kanaal ten

noorden van Waalwijk. De hemel is deze ochtend strakblauw, de na-

jaarszon strekt zich uit over de omringende weilanden. Je zou haast

vergeten hoeveel krachten hier op het hoogspanningsstation sa-

menkomen. Toch weet Chris van Thiel wel beter. “Elektriciteit komt

hier binnen met 150 kilovolt, de meeste woningen in het gebied zijn

voor hun stroom afhankelijk van deze locatie. Wat overigens ook

geldt voor veel bedrijven, waaronder grote distributiecentra.”

Chris is projectengineer Bouwkunde & Civiele Techniek bij Enexis,

dat veruit het grootste deel van Oost- en Zuid-Nederland voorziet

van elektriciteit. Enexis distribueert de stroom en legt en onderhoudt

er de netwerken voor aan – behalve wanneer het gaat om de hoog-

spanning. “Want dát is het domein van TenneT”, vertelt Chris. “Elek-

triciteit komt via hoogspanningsmasten naar deze locatie. Waarna

wij het omzetten in middenspanning en tot bij de eindgebruiker

brengen.”

Altijd stroom

Voor het omzetten van stroom beschikt Enexis op het station in

Waalwijk nu nog over vier transformatoren. Samen maken die deel

uit van een redundant systeem, wat betekent dat de locatie dubbel

is uitgevoerd. Een heel bewuste keuze, vertelt Lars Conjaerts, die

binnen Enexis dezelfde functie heeft als Chris. “Onze klanten ver-

trouwen erop dat er altijd stroom is. Dus voorzien we daar zo goed

mogelijk in, met twee dezelfde circuits. Doet zich in het ene een sto-

ring voor, dan hebben we het andere altijd nog achter de hand.”
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Enexis breidt capaciteit in Waalwijk uit met extra transformator

Mede dankzij zo’n redundant systeem houdt Enexis stroom continu

beschikbaar. Zo ook in de toekomst, al is de situatie inmiddels niet

meer zoals die ooit was. Gold distributie voorheen als eenrichtings-

verkeer richting de eindgebruiker, vandaag de dag levert diezelfde

eindgebruiker net zo goed stroom terug aan het net. Zonne-energie,

windenergie: het is duurzaam en toekomstbestendig, al vraagt het

wel wat extra’s van een netbeheerder als Enexis. Want hoeveel

stroom komt er terug? En hoe verhoudt diezelfde capaciteit zich

met het aanbod en de behoefte op datzelfde moment? “De distri-

butie van stroom is een wisselwerking geworden”, vertelt Lars. “We

hebben simpelweg met meerdere factoren te maken. Dus moeten

we daar met onze capaciteit op inspelen.”

Een specifieke klus

Het is dan ook juist die teruggave van stroom die ervoor zorgt dat

Enexis in Waalwijk binnenkort een vijfde transformator heeft. Dit

na het voorbereidende werk door Heerkens van Bavel Service en

Onderhoud, dat onder andere het beton in de transformatorput

stortte. Een specifieke klus, vertelt projectbegeleider Sjaak Evers na-

mens Heerkens van Bavel. “Een transformator bevat duizenden liters

olie, bedoeld voor de koeling. Gaat de trafo onverhoopt lekken, dan

mag de olie uiteraard niet in de bodem verdwijnen. Dus moet het

beton water-, maar dan ook écht waterdicht zijn.” Bovendien gelden

op een hoogspanningsstation strenge regels voor veiligheid, zo be-

nadrukt Sjaak. “Dus houden we als aannemer rekening met een spe-

cifiek hijsplan. En zorgen we bijvoorbeeld voor het aarden van de

metalen onderdelen in het beton, zoals we ook hier in Waalwijk heb-

ben gedaan.”  

Heerkens van Bavel werkt geregeld voor Enexis. Zo hielpen we ook

bij de uitbreiding van de locaties van Enexis in Dinteloord en Etten-

Leur. En doen we binnenkort hetzelfde voor de stations in Aarle-

Rixtel. “De energietransitie vraagt om meer efficiëntie”, stelt Chris

namens Enexis. “Juist dan is het fijn wanneer je te maken hebt met

een ervaren partij zoals Heerkens van Bavel. Het bedrijf werkt al lang

voor ons. En hoewel elke locatie om maatwerk vraagt, merk je hoe

soepel Heerkens van Bavel een traject voor ons aanpakt. Dat is fijn

samenwerken.”

   

   Evalueren voor de lange termijn

   Voor Heerkens van Bavel Service en Onderhoud 

   is een project zoals in Waalwijk haast gemeengoed, 

   vertelt manager Frans van Deursen. “We werken al lang voor 

   Enexis, weten hoe specifiek elke opdracht is. Juist dat laatste 

   zorgt ervoor dat we hechten aan een goede evaluatie. 

   Wat nemen we mee voor een volgend project? Wat ging goed, 

   wat kon anders? Alleen met zo’n kritische blik verbeter je jezelf 

   keer op keer. En alleen met zo’n kritische blik verstevig je de 

   langetermijnrelatie met een klant.”  
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De Dijsselbloem
Een warme plek voor iedereen en ontmoeten staat centraal

In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voor-

burg en Lucas Onderwijs is door Olco-Sportsphere,

in de vorm van een design & build opdracht, een

prachtige nieuwe basisschool, met kindcentrum

“Eva DAK” en een gecombineerde gymzaal met uit-

gebreide turnfaciliteiten gerealiseerd. Het oude ge-

bouw voldeed niet meer aan de wensen van deze

tijd en de nieuwe school moest een warme plek zijn

voor presteren, leren, bewegen en gezondheid.

BDG Architecten is zeker in deze opgave geslaagd. Het gebouw ken-

merkt zich door een transparante en natuurlijke uitstraling en de

entree geeft je een comfortabel welkom. De twee bouwlagen wor-

den door een grote vide met tribunetrap als het ware met elkaar

verbonden en deze zorgt voor een enorme hoeveelheid licht van

bovenaf. Ook de “kijkvensters” bij de lokalen, de ramen naar de

sporthal en de ramen bij de sporttribune zorgen voor een prettige

indirecte lichtinval.  Halverwege de trap is een bordes gecreëerd en

dit geeft extra ruimte voor de kinderen om b.v. te lezen. De leerlingen

maken overdag gebruik van de gymzaal. In de avonduren en in de

weekenden wordt deze gymzaal geschakeld met de professionele

turnzaal. Hierdoor kunnen ook de turnverenigingen van Voorburg

in hun eigen wijk sporten.

In het project zijn diverse innovatieve en duurzame maatregelen in-

gepast die het energieverbruik reduceren. Bij de Dijsselbloem is

daarom een lucht verversend wandsysteem toegepast. Tevens wordt

er gebruik gemaakt van zonne-energie door de toepassing van pv-

panelen. Andere concreet toegepaste maatregelen voor de reductie

van het energieverbruik zijn de toepassing van warmteterugwinning

en LED-verlichting. Al deze voorzieningen hebben bijgedragen aan

een mooie GPR-score van 8,0.

In de oude locatie bleken zich vleermuizen te hebben gehuisvest.

Bij de nieuwbouw zijn daarom voorzieningen opgenomen in be-

paalde delen van de spouw, zodat ook de vleermuizen hier een

nieuw warm thuis kunnen vinden.
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Dat is de gedachte achter de naam van het nieuwe

ultramoderne sportcomplex in Amersfoort; De klus

is geklaard en Olco-Sportsphere kan terugkijken op

een uitdagende weg met een fantastisch eindpunt. 

Amerena, naar een ontwerp van Venhoeven CS, is

een uniek sportpaleis met alle faciliteiten om top-

sport te kunnen beoefenen, maar ook de recrea-

tieve sporter komt aan zijn trekken.

Nog één keer alle faciliteiten op een rijtje:

• 50 meter zwembad met tien banen

• Torenbad: 25 meter zwembad met drie duikplatforms 

  en een 10 meter hoge duiktoren

• Multifunctioneel doelgroepenbad met glijbaan en whirlpool

• Horeca met bar en bereidingskeuken

• Krachttrainingsruimte

• Gymruimte

• Sporthal 54x33 meter, onder te verdelen in drie verschillende 

  speelvelden

• Fysiotherapiepraktijk

• Verenigingsruimten

• Parkeervoorziening voor 219 plaatsen

Duurzaam

Wat dit project verder zo bijzonder maakt is de optimale invulling

van duurzaamheid. Het gebouw scoort op dit gebied erg hoog, uit-

gedrukt in een GPR score van 9,5. Dit is uitzonderlijk voor een sport-

gebouw. Concrete maatregelen; vergaande isolatie maatregelen,

triple glas, LED-verlichting, groen dak, biomassa, warmtepompen,

warmteterugwinning, PV-panelen.

Smart Building?

Verder is Amerena voorzien van een volledig geïntegreerd GBS (Ge-

bouw Beheer Systeem). Dit systeem wordt gebruikt om alle binnen

het gebouw aanwezige installaties en technieken, met name, het

zwembadwater behandelingsysteem, verwarming-, koeling- en ven-

tilatiesystemen maar ook toegangscontrole en eventueel lichtstu-

ring, centraal aan te kunnen sturen, te bedienen en te laten

samenwerken (communiceren).

Het GBS bestaat uit één centrale programmeerbare controller. Deze

staat in verbinding met de besturingssoftware die via het internet

overal is te bedienen. Hierdoor kunnen de aanwezige installaties

van een gebouw worden aangestuurd en op elkaar worden afge-

stemd, met als doel de gebruikers optimaal te faciliteren en zich

hierop aan te passen. Tevens is er een centraal bedienpaneel aan-

wezig waarmee alle elektrische componenten centraal zijn aan te

sturen. De installaties wisselen gegevens met elkaar uit via het cen-

trale besturingssysteem, wat via het internet eenvoudig op afstand

is te bedienen. Ook is er een uitgebreid energie bewakings pro-

gramma aanwezig, waarmee het energieverbruik goed gecontro-

leerd en bijgestuurd kan worden. Als dit niet Smart is!

SPORT & LEISURE

Amerena is klaar
De arena in Amersfoort waar sportief 
wordt gestreden en waar mensen elkaar ontmoeten:

Foto’s: Fred Oosterhuis i.o.v. Gemeente Amersfoort
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Het zwemcomplex, naar een ontwerp van Hooper

architects, is gerealiseerd door Olco-Sportsphere ,

op basis van een geïntegreerd contract, een Design,

Build en Maintain overeenkomst. Het nieuwe zwem-

bad is ontworpen voor alle inwoners uit Katwijk,

maar ook van daarbuiten, om te sporten, te recreë-

ren en elkaar te ontmoeten..

Het zwemcomplex bestaat uit een wedstrijdbad, voorzien van 10

banen, inclusief een verplaatsbare keerwand, zodat het bad geschikt

is voor zwemwedstrijden maar bijvoorbeeld ook voor waterpolo

(2 velden in 1 bad). Een multifunctioneel bad van 25×12,5 meter

groot, voorzien van een beweegbare bodem. Daarnaast een recrea-

tiebad van 475 m2 dat ruimte biedt voor bezoekers van alle leeftij-

den. Het recreatiebad is voorzien van een whirlpool, stoomcabine

en een glijbaan. De 75 meter lange glijbaan is voorzien van sensoren

en licht- en geluidseffecten, waarbij de bezoeker de mogelijkheid

heeft om punten te scoren en om de glijsnelheid te meten.

Met een GPR score van 8,9 is Aquamar een van de meest duurzame

zwembaden. Het dak van het zwembad is volgelegd met bijna dui-

zend PV-panelen. Voor verlichting wordt gebruik gemaakt van 100%

LED. Om het water en het gebouw op temperatuur te houden wordt

gebruik gemaakt van een warmtepomp, die warmte haalt uit de bui-

tenlucht en uit de ventilatielucht die naar buiten wordt geblazen.

Ook wordt er warmte gehaald uit het spoelwater van de zwembaden

en het douchwater en worden de toiletten gespoeld met regenwa-

ter. De ventilatie in de zwemzalen is eveneens uiterst duurzaam door

gebruik te maken van het innovatieve Climotion-concept, waarbij

er minder tocht en een homogenere luchtopbouw wordt gereali-

seerd en er minder luchtkanalen en energie nodig is

Een zwembad dat uitnodigt om te gaan zwemmen.

SPORT & LEISURE

Plezier, sport en duurzaamheid
staan centraal.
Het nieuwe zwembad Aquamar in Katwijk is klaar.
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Wat zouden de oorspronkelijke architecten Joseph

en Pierre Cuypers zeggen als ze de transformatie

van Rijksmonument Berchmanianum zouden zien.

Waarschijnlijk zouden ze zeggen; “Bureau Fritz, dat

heb je goed gedaan”.

Het bijna 90 jaar oude klooster is, naar een ontwerp van dit archi-

tectenbureau uit Bussum, getransformeerd (en op sommige delen

zelfs gerestaureerd) tot bestuursgebouw, als onderdeel van de uni-

versiteitscampus aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De voor-

heen kleine kamers zijn veranderd in ruime en lichte kantoorruimtes.

Soms open, als een kantoortuin en soms zijn ze door een glazen pui

afgesloten, zodat je ongestoord kunt werken. Je komt binnen door

een gloednieuwe, moderne entree die perfect aansluit bij het mo-

numentale gebouw. De kapel met zijn authentieke glas in lood

ramen nodigt uit om samen te komen voor overleg of anderszins

en een wandeling door de gangen met hoge bogen, de monumen-

tale trap en de authentieke, gerestaureerde, geglazuurde lambrise-

ring neemt je helemaal mee in de sfeer van toen, “maar dan wel in

de tijd van nu”! 

Bouwcombinatie Heerkens van Bavel / Berghege v.o.f. heeft een

huzarenstukje geleverd.

EDUCATIE

Berchmanianum
transformatie of restauratie?
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Net als in Eindhoven kun je er in Tilburg niet om-

heen dat Fontys letterlijk en figuurlijk aan de toe-

komst bouwt. Op campus Stappegoor wordt name-

lijk een nieuw pand opgetrokken. In wat straks ‘P8’

zal zijn, komen de Academy voor Creative Indus-

tries en de Fontys Hogeschool ICT te zitten. Ook dit

pand wordt gebouwd om het onderwijs de komende

decennia te kunnen faciliteren. 

‘De fundamenten liggen er. Maar verder is het op dit moment een

wat saai project. Er gebeurt niet zo veel spannends. Anderzijds merk

je dat alles volledig in balans is. Dat geeft wel rust’, glimlacht Michel

van der Zanden, senior projectleider Dienst Huisvesting en Facilitaire

zaken Fontys Hogescholen.

Twee sporen

Het nieuwe gebouw zal straks twee totaal verschillende opleidingen

huisvesten. Is dit ook meegenomen in het ontwerp? ‘Aanvankelijk

was er inderdaad sprake van twee separate programma’s van eisen

en leek het erop dat we verschillende sporen dienden te volgen. ICT

gaf aan behoefte te hebben aan OIL (Open Innovation Labs). Aca-

demy for Creative Industries (ACI) vond XL-ruimtes essentieel. In-

middels is duidelijk dat de overeenkomsten groter zijn dan verwacht. 

Meer nog, eigenlijk praten ICT en ACI over hetzelfde. Want de in-

vulling van de XL-ruimtes bleek een open leeromgeving te zijn waar

je samen opdrachten doet. De kentering naar open opleidingen en

zelfstandig werkende studenten, kenmerkt overigens alle opleidin-

gen. Alleen staat de ene opleiding daar wat verder in dan de andere.

Paul de Ruiter Architects - Amsterdam

P8 met de P van Primeur
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Voor ACI worden daarom ook deels nog traditionele leslokalen op-

genomen.’

Dubbel gebruik

‘We zijn twee jaar onderweg geweest om invulling te geven aan het

ontwerp van het gebouw, inclusief het advies omtrent de installaties

en het landschapsplan. Het gebouw is zeer flexibel ontworpen. Elke

ruimte kan als kantoor- en onderwijsplek fungeren. Om maximaal

in te spelen op het duurzaamheidsprincipe, zijn de ruimtes multi-

functioneel inzetbaar. De techniek is daarbij dusdanig uitgelegd dat

alle functies binnen het gebouw flexibel kunnen worden verdeeld.

Het gebouw is ook goed geïsoleerd. Er is een goede geluidsdemping

en een goede ventilatie. Dat is nodig, want de A58 ligt vlakbij. Om

die reden kunnen de ramen van het gebouw niet open. Het gebouw

is (nog) niet volledig gasloos’, vertelt Michel. ‘Maar het haalt wel

80% van zijn warmte uit de bodem. De overige warmte wekken we

zelf op met zonnepanelen.’ 

Slimme bakstenen zijn er niet

Slim systeem

‘Of het een slim gebouw is? In het programma van eisen heb ik mee-

gekregen dat het dat moet zijn. Ik vind het echter een verkeerd ge-

kozen term. Slimme bakstenen zijn er immers niet. Je hebt alleen

technieken die het gebouw slimmer maken. Wat mij betreft is ‘slim’

het energetisch zuinig maken van klimaat- en warmteverbruik door

middel van slimme systemen. P8 krijgt dan ook een slim meet- en

lichtsysteem. Het meetsysteem zorgt dat ruimtes waar het CO2-ge-

Michel van der Zanden

‘Het sleutelwoord is flexibiliteit’

FONTYS STAPPEGOOR - TILBURG
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halte stijgt en zuurstofgehalte daalt, automatisch worden bijgeven-

tileerd. Het lichtsysteem houdt in dat de verlichting per definitie

uitstaat en werkt op sensoren. Verder is het gekoppeld met dag-

lichtstraling.’ Een gezond binnenklimaat impliceert een intelligente

uitwisseling van energie en warmte. Gebruikers kunnen vaak via

smart apps het klimaat of de verlichting instellen op hun persoon-

lijke wensen. Is dit straks ook het geval in P8? ‘Neen’, luidt Michels

stellige antwoord. ‘Het gebouw wordt grotendeels aangestuurd door

computers. Het gebouwbeheersysteem (GBS) zorgt voor de centrale

regulering, bediening en onderlinge communicatie van de E&W-in-

stallaties. Maar wij zitten wel met ICT-studenten die graag een uit-

daging aangaan… Daarom hebben we besloten de systemen niet

open te gooien voor de buitenwacht. We willen voorkomen dat onze

ICT-studenten het systeem proberen uit te testen’, lacht hij.

Primeur

De nieuwe Stappegoor-campus krijgt een primeur. Of eigenlijk zijn

het er twee. Als eerste Fontys-gebouw heeft het een volledige vlies-

gevel. ‘Over de hele gevel komt een aluminiumconstructie met glas

ertussenin. Het ligt als een derde huid om het gebouw. De gegal-

vaniseerde staalplaten in de gevel zijn uniek. Niet alleen voor Fontys.

Ik  denk dat je dit tot nu toe bij geen enkel onderwijsgebouw vindt.

De fietsenstalling onder het gebouw zorgt voor de tweede primeur.

In de kelder komt een stalling voor achthonderd fietsen. Dat die

ruimte met twee in- en uitgangen goed te monitoren is, verhoogt

bovendien het gevoel van veiligheid. Voor het overige gelden in het

nieuwe gebouw dezelfde veiligheidsmaatregelen als in alle andere

Fontys-gebouwen: de buitenschil is beveiligd tegen inbraak. Stra-

tegisch cameratoezicht zorgt daarnaast voor een extra sociale vei-

ligheid.’ visuele veiligheid.’ 

Alles is volledig in balans 

Onderscheidend

In tegenstelling tot het pand in Eindhoven wordt P8 in Tilburg ge-

bouwd volgens de traditionele manier. ‘Je blijft als opdrachtgever

langer de controle houden. 

Omdat in onderwijsland de behoefte is om nogal eens te verande-

ren, vinden we dit voor deze opgave de beste aanpak. Heerkens van

Bavel voert de bouwwerkzaamheden uit. Homij is bij het project be-

trokken als werktuigbouwkundig installateur. Kuijpers als elektro-

technisch installateur. Auke Hansma zorgt namens Fontys voor het

dagelijks toezicht op de bouw. Hij is het eerste aanspreekpunt voor

HVB-projectleider Steven Bossers.’ Over de keuze voor de bouwaan-

nemer is Michel duidelijk: ‘Heerkens van Bavel heeft zich op kwaliteit

onderscheiden in de markt en had de beste prijszetting. Een plus-

punt is ook dat ze met vertrouwde onderaannemers werken. In een

tijd waarin het vinden van geschikte en beschikbare medewerkers

een uitdaging is, geeft dit extra vertrouwen. Ik maak me dus totaal

geen zorgen over de opleverdatum.’

(Die staat gepland voor het laatste kwartaal van 2019).’
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Kind aan huis 
bij Radboud Universiteit Nijmegen

Inbo Architecten Amsterdam

SM
ART BUILDIN

G
S

Je zou haast zeggen dat Heerkens van Bavel Bouw kind

aan huis is bij de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Na in 2014 de realisatie van het imposante Grotiusgebouw te heb-

ben afgerond en nadat afgelopen jaar het prachtige voormalige

klooster Berchmanianum is getransformeerd tot nieuw academie-

gebouw van de universiteit, is Heerkens van Bavel, samen met

Bouwbedrijf Berghege en Croonwolter&dros (installatietechnisch

deel) een samenwerking aangegaan , onder de naam Bouwcombi-

natie Heyendaal FSW en inmiddels gestart met de realisatie van de

nieuwbouw van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Het nieuwe

gebouw , naar een ontwerp van de architecten van Inbo, Croes,

Deerns en Poelman Reesink,  gaat Maria Montessorigebouw heten.

Maria Montessori is van grote betekenis geweest voor de sociale

wetenschappen en een van de eerste vrouwen die zich verdiepte in

verschillende wetenschappelijke disciplines. Er komen collegezalen,

stiltewerkplekken, practicumruimten, groepswerkplekken en ten be-

hoeve van onderzoek ook een laboratoriumvoorziening. Natuurlijk

zijn straks ook horecavoorzieningen aanwezig. Het wordt een ge-

bouw dat uitnodigt om niet alleen naar de Campus te komen om

colleges te volgen, maar ook om te studeren, te ontspannen en an-

dere studenten en docenten te ontmoeten. Uitgangspunt voor het

ontwerp was een duurzaam, prettig en gezond gebouw, nagenoeg

energieneutraal. Het wordt het meest duurzame pand van de cam-

pus, volgens de duurzaamheids-norm BREEAM Excellent **** . Dit

uit zich b.v. in het principe “gebouw volgt mens”; alleen waar men-

sen aanwezig zijn, werkt de klimaatinstallatie. Je kunt de ramen

open doen en de klimaatinstallatie in de ruimte waar het raam open

staat, schakelt vanzelf uit. Over “Smart Buildings” gesproken !

Volg onze site voor het verdere verloop van dit prachtige project.



Het einde van een   
‘De tikkende klok is niet de enige uitdaging’

Het had een FBI-gebouw kunnen zijn. Het vroegere

TNO-gebouw aan De Rondom had veel weg van een

vesting. Overal waren badgereaders. Mat glas moest

pottenkijkers weren. Dat veranderde toen Fontys het

pand twee jaar geleden kocht, met de bedoeling het

te renoveren tot een nieuwe studieomgeving. ‘Het ge-

bouw moet een weerspiegeling worden van onze

visie op onderwijs. Het moet open en transparant

zijn. Een inspirerende omgeving om te studeren, te

onderzoeken of samen te leren. Een ontmoetings-

plaats tussen onderwijs en de bedrijfswereld.’

Tijdsdruk

‘Het ‘nieuwe’ onderwijsgebouw moet klaar zijn voor het schooljaar

2019’, vertelt Martijn van Schalkwijk, Dienst Fontys Huisvesting en

Facilitaire zaken. ‘Dan moet het plaats bieden aan onze drie tech-

niekinstituten: Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (BEnT),

Engineering en Toegepaste Natuurwetenschappen. In december

2017 werd het contract getekend. Januari 2018 zijn we aan de slag

gegaan met de uitwerking en engineering van het ontwerp: van

Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp naar Uitvoering gereed

Ontwerp. Tevens werd er een omgevingsvergunning aangevraagd.

Toen het Definitief Ontwerp klaar was, is gestart met de zachte

sloop. Eind augustus zijn de ruwe bouwwerkzaamheden gestart.

Op 2 september 2019 moeten onze techniekstudenten hier terecht-

kunnen voor onderwijs. Het tijdsbestek is inderdaad krap. Heel krap.

Bovendien hebben we te maken met overlappende fases die veel

afstemming vragen.

Je hebt elkaar hard nodig

Engineer & Build

‘Met de traditionele bouwvorm die we normaal hanteren, konden

we de deadline nooit halen. Anders dan Fontys gewend is, hebben

we daarom gekozen voor een Engineer & Build-constructie, waarbij

de verantwoordelijkheid voor zowel de uitwerking van het ontwerp

als de realisatie, bij de bouwer ligt. We hebben gezocht naar een

flexibele aannemer die voor toegevoegde kwaliteit kan zorgen. Een

aannemer die meedenkt over hoe we het proces op een hoger plan

kunnen tillen. Met Build2Learn (bouwcombinatie Heerkens van

Bavel / Berghege vof) menen we de juiste partner te hebben gevon-

den,’ aldus Martijn. 
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V.l.n.r.: Ronald van Dielen, Martijn van Schalkwijk, Quint Hilhorst
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  donkere bunker

Tal van stakeholders

Er zijn grote ingrepen nodig om van het bestaande laboratorium-

gebouw een open onderwijsgebouw te maken. Overal dienen aan-

passingen te gebeuren. Het is een ingrijpende klus die onder

tijdsdruk moet gebeuren. ‘Maar de tikkende klok is niet de enige uit-

daging’, zegt Manager Design & Build Ronald van Dielen. ‘We heb-

ben ook te maken met een groot gebouw (30.000 m2) en tal van

stakeholders. De eerste stap houdt dan ook in dat je alle wensen en

eisen achterhaalt, combineert en coördineert. Dat is een intensief

proces. Bovendien is er sprake van voortschrijdend inzicht. De on-

derwijswereld is voortdurend in beweging. Wensen willen dus wel

eens wijzigen. Vervolgens ga je samen uitzoeken hoe je alle input

kunt vertalen naar het gebouw. Alle disciplines moeten op elkaar

worden afgestemd: bouwkundig, constructief, W-installaties, E-in-

stallaties, brandveiligheid en akoestiek. Natuurlijk is comfort

belangrijk, maar gezien de aard van de opleidingen, is de techniek

ook een belangrijk aandachtspunt. Labvoorzieningen moeten bij-

voorbeeld worden gekoppeld aan het gebouw. Omdat alles in een

bestaand pand moet gebeuren, is het een continu zoeken en schip-

peren tussen de mogelijkheden en beperkingen van het gebouw.

Want hoewel het er pas sinds 2000 staat, valt het in de realiteit
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tegen wat je ermee kunt. Zo zijn er voor de labs nieuwe afzuigka-

nalen nodig, terwijl het pand al vol installaties zit. Bij dit project

hebben we elkaar dus echt hard nodig. We moeten als een geoliede

ketting samenwerken. Elke schakel is cruciaal. Het is fijn als je dan

ziet dat alle partijen hun uiterste best doen en er samen volledig

voor gaan.’

Meters, doorgangen en daglicht

Martijn stelt dat de drie techniekinstituten eigenlijk niet in het ge-

bouw pasten. ‘TNO zat met maximaal vijfhonderd mensen in dit

pand. Dat worden er straks bijna drieduizend (2600 studenten en

honderden medewerkers) en we zien het aantal techniekstudenten

nog steeds toenemen. We moesten dus bijkomende meters zien te

vinden, voldoende doorgangen voorzien en zorgen voor daglicht.

En | En architecten en EGM architecten hebben alle vereisten geïn-

tegreerd in een bijzonder ontwerp.’ Quint Hilhorst (projectmanager

Build2Learn) klapt zijn laptop open en laat prachtige tekeningen

zien. ‘De entree leidt naar de eerste verdieping. Daarvoor is een grote

hap uit het gebouw genomen. Op de begane grond komt Enginee-

ring. Een vide zorgt ervoor dat je vanaf de centrale laag kunt zien

wat er beneden gebeurt. De tweede verdieping is voor Toegepaste

FONTYS DE RONDOM - EINDHOVEN



weg of kunnen we het nog gebruiken. Dit gebouw is in alle opzich-

ten toegerust voor een toekomst waar technologie centraal staat.’

November 2019 staat het openingsfeest gepland. ‘Dan kunnen we

vol trots concluderen dat we het samen goed hebben gedaan en zeg-

gen ‘dit gaan we nog eens doen’, besluit Ronald Van Dielen. Een uit-

spraak die de opdrachtgever volmondig beaamt.
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Natuurwetenschappen. De derde voor BEnt. En op het dak is een

deel van de techniekruimte gesloopt. Daar bouwen we een nieuwe

collegezaal.’

Harry Potter-trap

‘Achter de entree, in het atrium, zijn alle loopbruggen en doorgan-

gen vernieuwd. Een trap verbindt alles met elkaar. Sommige spreken

van Harry Potter-trappen omdat ze lijken te zweven,’ glimlacht Mar-

tijn. ‘Wie de trap oploopt, ziet wat er in de omliggende labs gebeurt.

Het past in de openheid die we nastreven.’ Uiteraard wordt het ook

een duurzaam gebouw. We hebben gekozen voor slimme klimaat-

systemen en waterbesparende voorzieningen. Van energielabel C

gaan we naar A. We hergebruiken ook zoveel mogelijk, zowel instal-

latietechnisch als bouwkundig. Bij alles denken we ’gooien we dit

WONEN

Twee grote legeringstorens die
model staan voor duurzaamheid
De twee legeringstorens op het terrein van de Trip van Zoudtlandt kazerne in Breda zijn klaar.

• Het was een samenwerking zoals het eigenlijk altijd moet gaan.
• Samen de schouders zetten onder duurzaamheid.
• Duurzaam denken is geen holle frase.

• Hoge GPR score van 9.0 door;
Bewegingssensoren - Energiezuinige liften - Luchtzuiverende vloerbedekking - Zonnecollectoren
Warmte-koude opslag - CO2 gestuurde ventilatie - Waterbesparende douchekoppen

Beeldmateriaal: burobeb
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Een brede toegangspoort, stenen bruggen over de

omgrachting, grachtmuren met bastionvormige

hoeken, hoge staldeuren in een gebouw dat historie

ademt… In deze kasteelachtige omgeving transfor-

meert Heerkens van Bavel de vroegere Prinses Juli-

anakazerne tot een (zéér) exclusief wooncomplex.

‘Dit project is bijzonder uitdagend en daarom ook bijzonder mooi,’

oordelen Didier Pijnenburg (projectmanager), Patrick van Wanrooij

(hoofduitvoerder), Joost Nooyens (werkvoorbereider), Elzo Brakke

(junior werkvoorbereider) en Wesley van Mook (junior uitvoerder).

Enthousiast vertellen ze over het unieke traject dat Heerkens

van Bavel is ingegaan. Het heeft veel weg van een spannend boek.

Aan verrassende wendingen en onverwachte obstakels is er geen

gebrek. Maar met flexibiliteit, creativiteit en kennis van zaken staat

het bouwteam garant voor een mooi slot. 

Atypisch

‘Het klopt dat dit niet het type werk is dat we gewend zijn’, beaamt

Didier. ‘We zijn toch eerder bekend als utiliteitsbouwer. Toen we in

2016 door de ontwikkelaar van Julia’s Park werden benaderd, heb-

ben we dan ook ‘nee’ gezegd. Ook omdat het toen niet paste in onze

orderportefeuille. Wat niet wegneemt dat we de ontwikkelaar

bouwkundig hebben geadviseerd toen hij een bod op het perceel

wilde doen. In oktober 2017 werden we opnieuw door hem bena-

derd. Deze keer besloten we te kijken of het constructief en finan-

cieel haalbaar was. Dat bleek het geval te zijn. 

My home is my castle

Los daarvan vonden we Julia’s Park toch wel een mooi visitekaartje

als je wilt aantonen dat je complexe transformatieprojecten aan-

kunt. Dus tekenden we in februari 2018 het aannemingscontract.’  
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Vorstelijk wonen in Den Haag
‘De uitdaging van losse stukjes en wisselende wensen’

WONEN

Onderzoekend leren we het gebouw kennen

Alexander & Máxima

Sindsdien is het bouwteam van Heerkens van Bavel volop aan

de slag in de vroegere Julianakazerne. Daar komen straks 42 zeer

exclusieve woningen met vorstelijke namen als Juliana- en Amalia-

herenhuizen, Alexia- en Ariane-appartementen, Máxima-penthou-

ses, een Bernhard-loft en een weergaloze Alexander-residentie. De

respectievelijke koopsommen zijn overigens ook vorstelijk te noe-

men. ‘Het bijzondere aan dit wooncomplex is de naadloze integratie

van historie en eigentijds comfort’, meent Didier. ‘In de achtergevels

worden bijvoorbeeld de openingen voor de staldeuren getransfor-

meerd tot grote schuifpuien. Haaks op de gevel komen nieuwe stal-

deuren naar bestaand voorbeeld. Die dienen als terrasafscheiding. 

Boven de staldeuren komen natuurstenen platen zoals vroeger het

geval was. Dat weten we dankzij de scherpe blik van de architect. Hij

ontdekte dit detail op een oude krantenfoto met Prins Bernhard. Het

monumentale karakter van de buitengevel contrasteert mooi met de

strakheid binnenin het gebouw. Het complex oogt tegelijk imposant

en sober, met een fantastische indeling van de woonruimtes.’

Wensen inpassen

Het woord ‘uitdaging’ valt geregeld tijdens dit gesprek. ‘De con-

structieve haalbaarheid, het inpassen van de installaties en het ma-

nagen en voldoen aan alle wensen van de individuele kopers’,

antwoordt Didier op de vraag wat hij als grootste uitdaging ziet.

‘Achteraf moeten we concluderen dat bepaalde aspecten enigszins

onderbelicht waren in de ontwerp- en engineeringfase’, aldus Joost. 

‘Daardoor moeten we soms creatief zijn om de tekening te laten

kloppen met de realiteit.’ ‘De leeftijd van het pand brengt bovendien

bepaalde beperkingen met zich mee’, vult Patrick aan. ‘Sommige

zaken zijn simpelweg niet realiseerbaar. Het is niet altijd makkelijk

om kopers van dit soort exclusieve woningen hiervan te overtuigen. 

Daarnaast hebben we te maken met bijkomende of wisselende wen-

sen. Op een bepaald moment zit je echter in de uitvoeringsfase en

kun je het nog moeilijk omgooien. Kortom, het is een mooie uitda-

ging om de woning exact volgens de tekening te maken’, lacht hij.

‘Maar onderzoekend leren we het gebouw door en door kennen. Ik

moet zeggen dat het ook wel zijn charme heeft om aan een gebouw

te beginnen waarvan niemand écht weet hoe het wordt.’
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Bouwteam Heerkens van Bavel v.l.n.r. Patrick van Wanrooij, Wesley van Mook, Joost Nooijens, Didier Pijnenburg en Elzo Brakke
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Specials

‘Door de bijkomende werkzaamheden komt de planning iets meer

onder druk te staan’ vertelt Wesley. ‘Maar de geplande oplevering

in Q2 2019 komt vooralsnog niet in het gedrang. Voor vijf ‘specials’

geldt een separate planning. Het gaat om de grote lofts met een

eigen binnenhuisarchitect en een eigen domotica- en lichtplan.‘ ‘On-

danks alle bijkomende werkzaamheden, de losse eindjes en de wis-

selende wensen, hebben we tot nu toe een mooie prestatie

neergezet’, vindt Joost. ‘Daar kunnen we als team gerust trots op

zijn.’ ‘Juist voor dit soort complexe en uitdagende projecten zijn we

bij deze organisatie gaan werken,’ stelt Didier. ‘Heerkens van Bavel

is immers gespecialiseerd in complexiteit.’ ‘Dit is een hele mooie en

boeiende klus’, besluit Patrick.

Geplande oplevering tweede kwartaal 2019

Op de plaats waar nu de Kazerne staat, stond ooit boer-

derij 'Het Uilennest'. De boerderij werd door de Konink-

lijke Landmacht in 1939 gebruikt als herstellingsoord

voor paarden. Dat bleef het ook tijdens het eerste jaar

van de bezetting. In 1941 werd de boerderij echter door

de Duitsers gesloopt om plaats te maken voor een ka-

zerne. Na de oorlog nam de Koninklijke Landmacht er zijn

intrek. Het complex herbergde belangrijke NAVO-bijeen-

komsten en ontving diverse leden van de koninklijke fa-

milie. Prins Bernhard had er zelfs een kantoor. Op een

vergeeld krantenknipsel met foto is hij samen met enkele

officieren te zien voor de gesloten staldeuren.
architect:
Bureau voor Stedenbouw en Architectuur 
Wim de Bruijn BV - Rotterdam

Mensen moeten zich thuis voelen in hun nieuw op-

geleverde huis. Ook wanneer het gaat om project-

matige koopwoningen, al komt er juist dán heel

wat bij kijken om alle individuele koperswensen zo-

veel mogelijk te integreren. Want hoe verzamel en

verwerk je al die wensen optimaal? Hoe voorkom

je vertraging in het bouwproces? Inzicht is key. Zo

weet ook Alphons Coolen, dat voortdurend zoekt

naar verbeteringen. 

Bij projectmatige koopwoningen vindt er een tweede ontwerpronde

plaats zodra de woning is verkocht. Kopers maken dan hun wensen

kenbaar en laten die verwerken in het uitvoeringsgereed ontwerp.

Dat vraagt om een strakke coördinatie. Om de juiste keuzeopties en

keuzevrijheid, om een heldere informatievoorziening en duidelijke

begeleiding van de kopers. Ook is het uiteraard van belang de keuzes

goed vast te leggen. En bij dit alles voortdurend voor ogen te hou-

den dat kopers hun informatie via meerdere kanalen aanleveren.

Want terwijl diezelfde kopers soms één of meerdere gesprekken met

de kopersbegeleider voeren, maken ze bij externe partijen keuzes

voor bijvoorbeeld sanitair, tegels en de keuken. Ook krijgen kopers

informatie van andere kopers, familie en kennissen. Die er zo mede

voor zorgen dat keuzes tussentijds kunnen veranderen.

Profijt van digitaal

Alphons Coolen weet waar het bij koperswensen om draait. En zoekt

daarom voortdurend naar verbeteringen, zéker nu de interactieve

digitale omgeving zoveel mogelijkheden biedt. Zo gebruikt Alphons

Coolen sinds 2015 de digitale showroom van Uw Huis Uw Wensen.

En werkt het ook samen met binnendeurleveranciers Svedex en

Theuma, die kopers via een digitaal platform in staat stellen online

hun eigen sanitaire ruimte in te richten en daarbij hun deuren te

kiezen. Afspraken in showrooms zijn niet meer nodig, wat het keu-

zeproces versnelt. Bovendien verloopt de communicatie naar alle

bewoners eenduidig, wat verwarring voorkomt. 

Verder verbeterd

Inmiddels heeft Alphons Coolen ook een volgende stap gezet, met

de samenwerking met het volledig online platform HOOMCTRL

(spreek uit als ‘homecontrol’). HOOMCTRL verzamelt en koppelt alle

beschikbare informatie voor en van kopers, ook krijgen nieuwe pro-

jecten een projectspecifieke website. Kopers loggen als het ware in

op hun eigen kavel, waarbij ze naast de gekoppelde opties van meer-

en minderwerk ook de sluitingsdatum zien. Daardoor kunnen ze tij-

dig hun keuze maken. Daarnaast dient HOOMCTRL als basis voor

communicatie met de kopers, wat zich onder meer uit in een chat-

functie en het uploaden van foto’s en video’s. HOOMCTRL synchro-

niseert voortdurend met de basisadministratie (ERP). Keuzes van

kopers komen daardoor direct in het systeem, bovendien is er geen

risico op dubbele invoer van gegevens. Tot slot is er ook de moge-

lijkheid voor een koppeling met bijvoorbeeld Building Information

Modeling (BIM), dat in de ontwerpfase een volledig virtueel model

creëert en diezelfde 3D-visualisaties ook zichtbaar maakt voor de

individuele wensen van kopers. 

Het kopersproces digitaliseert meer en meer. Vernieuwende appli-

caties maken het proces van kopersbegeleiding overzichtelijker. Vol-

lediger. Simpelweg beter. En dat wérkt – ook voor een hogere

klanttevredenheid.  
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WONEN

Kopersbegeleiding: 
de schakel tussen innovatie en klant

Jeroen van Eijk - projectleider en
Jasmijn van Mastrigt - van der Miessen - kopersbegeleider



Grip op de energie van straks
Werkgroep geeft nul-op-de-metermonitoring verder vorm

WONEN

Met de 41 appartementen aan Oude Leijoever in

Tilburg zetten Alphons Coolen en partners vol in op

de toekomst. Want de huurwoningen worden duur-

zaam. Slim. En uitgevoerd als nul-op-de-meterwo-

ningen, met daarbij de gigajoulemeters van de

W-installateur, de kWh-meters van de E-installateur

en de dashboards en het dataplatform van O-

Nexus. Voor de monitoring kwam zelfs een speciale

werkgroep tot stand, met daarin ook een rol voor

opdrachtgever TBV Wonen. Samen aan de slag voor

optimaal zicht: binnen de groep kennen ze de

kracht maar al te goed. 

‘Binnen een nul-op-de-meterwoning zijn de in- en uitgaande ener-

giestromen met elkaar in evenwicht. Dat start met de Trias Energe-

tica, als strategie voor duurzaam ontwerpen en bouwen. Een

optimaal stedenbouwkundig plan is onmisbaar, net als een door-

dacht bouwkundig ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan een goede schil.

Maar ook aan triple glas en een hoge luchtdichtheid. Uit dat alles

volgt de juiste keuze van installaties én de instandhouding ervan.

Waarna je de waardes kunt meten met goede monito-

ring en zo verbetering na verbetering kunt door-

voeren. Met dit project ligt daarvoor een goede

basis.’

Geert-Jan Bosmans - commercieel manager

Van Hoften Installatietechniek

De energietransitie raakt in een stroomversnelling, wat zorgt voor

allerlei technologische en bouwkundige oplossingen. Hoe mooi die

ook zijn: ze moeten wél de menselijke maat aanspreken. Zorgen voor

inzicht. Duidelijkheid. En daarmee vooral ook voor zekerheid. Ik denk

dat we daar met deze groep goed in zijn geslaagd. De dashboards

zijn overzichtelijk, voor opdrachtgever én bewoners. En dat dankzij

een samenwerking waarin de uitgangspunten weliswaar vastliggen,

maar waarbij er nog voldoende ruimte was voor het zoeken naar

de technologische oplossingen. Iedereen ging vol

voor dat laatste, zonder elkaar in de weg te zit-

ten. Mooi om te ervaren.’

Peter van Gameren – directeur ingenieurs-

en adviesbureau EANTE 

‘Voorheen moest een gebruiker zich maar aanpassen aan de instal-

latie. Hoe anders is dat nu, met zoveel informatie uit data. We krij-

gen inzicht in het gedrag van huurders. Kunnen daar processen op

afstemmen en bijdragen aan het wooncomfort. Het begrip ‘smart’

is voor ons heel breed. Woningen toekomstbestendig maken, kwa-

liteit bieden, woonlasten verlagen: dát is waar het voor ons vanuit

volkshuisvesting om draait. En dat is waar dit systeem voor zorgt.

Wij krijgen grip op de kosten voor onderhoud en beheer, de bewoner

heeft maximaal grip op zijn energieverbruik. Boven-

dien kunnen we de data van nu ook gebruiken

voor verbeteringen in de toekomst. Dat is

enorm waardevol.’

Rob van der Westen – projectleider nieuw-

bouw en grootschalige renovatie bij TBV Wonen

‘Monitoren van energie bestaat al meer dan honderd jaar. Maar ging

het voorheen om het innen van geld, nu staat de reductie van CO2

centraal. Dat vraagt om een andere invulling van monitoring, om

een significante rol voor data. En dan zodanig, dat elke stakeholder

de juiste input krijgt. Volgens mij zijn we met dit project in dat laat-

ste goed geslaagd. Zo ziet TBV Wonen straks niet alleen of het

aan de eigen verplichtingen voldoet, maar ook waar op individueel

niveau per gebruiker bijsturing nodig is. Want dat la

ste, dát is waar het bij een smart building om

gaat: technologie moet zich aanpassen aan de

gebruiker – niet andersom.’

Olivier van der Burgt – mede-oprichter en

directeur O-Nexus
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‘De markt voor monitoring is inmiddels wel vol. Aan aanbieders geen

gebrek, al is het maar de vraag of dat grote aanbod telkens voor

een tevreden opdrachtgever zorgt. Vandaar dat Van Hees het ver-

trouwen heeft uitgesproken in O-Nexus, omdat we erop gebrand

zijn een monitoringsysteem te ontwikkelen waarbij we de opdracht-

gever als het ware meenemen. We willen hem simpelweg laten zien

dat er een systeem is dat wél werkt. En dat bovendien bewoners

ertoe beweegt om op hun klantportaal te kijken. Met dit project ligt

die basis er. Het systeem is modulair, wat betekent dat er nog volop

mogelijkheden zijn om de functionaliteit uit te bouwen en om het

aan andere systemen te koppelen. Kansen genoeg,

voor opdrachtgever én bewoner.’

Rob Smits - projectmanager Van Hees Elek-

trotechniek

‘Een slim monitoringsysteem biedt inzicht. En daar-

mee een optimale afstemming tussen gebouw, de daar aange-

brachte installatietechniek én de bewoners. Een goed presterende

installatie afgestemd op het gebouw zorgt voor een optimaal woon-

klimaat, waarbij de bewoner lage tot zelfs geen energielasten heeft.

Dat alles valt of staat met vertrouwen – je kunt het richting de

huurders maar één keer goed doen. Vandaar dat we samen met de

installateurs een mock-up hebben gerealiseerd, bedoeld als eerste

model van de uiteindelijke installatie. En vandaar ook dat we al

maanden voor de uiteindelijke oplevering de bewoners zoveel mo-

gelijk meenemen in het systeem. Niet om het

gedrag van de bewoners te veranderen, wel

om ervoor te zorgen dat ze weten wat het sys-

teem ze biedt.’ 

Marc Luites - projectcoördinator Alphons Coolen

‘Bij een thema als energiebesparing is de perceptie van de bewoner

enorm belangrijk. Dus is het de vraag hoe je die verwachtingen ver-

taalt, hoe je anticipeert op de bewustwording bij mensen. Voor mij

is leveringsbetrouwbaarheid daarbij van het grootste belang. ‘Nul

op de meter’ is nog een relatief nieuw begrip en bouwt op goed

ontworpen systemen en voldoende uitgevoerde tests. Vandaar de

keuze voor deze speciale werkgroep, met daarbij de opgave voor

een monitoringsysteem dat open source, helder en eenvoudig is.

Dat bovendien een backoffice-service heeft, een beperkte onder-

houdsbehoefte en bestand is tegen fraude. Dat dit

alles samenkomt bij dit appartementengebouw

Hooglander is het resultaat van een sterke

samenwerking.’

Toin Meeuwsen - directeur Alphons Coolen 
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Krachtig langs het kanaal
Toren H wordt het sluitstuk van Aan de Waterkant

Een gesprek over een nieuwe woontoren gaat al

snel over meer dan alleen het gebouw. Zéker wan-

neer diezelfde toren het sluitstuk vormt van een

nieuwbouwproject als Aan de Waterkant in Tilburg.

Toren H krijgt allure, zoveel is zeker. Maar minstens

zo belangrijk is de plaats in het landschap. Samen-

hang, balans: de impact van Toren H reikt ver.  

Paul Achterberg reist voor zijn werk geregeld met de trein. Rijdt hij

Tilburg binnen vanuit het oosten van de stad, dan kijkt hij altijd even

in zuidelijke richting. Naar de oostrand van Tilburg, waar volgens

hem iets moois is ontstaan. ‘De ruimte van Moerenburg, de rust van

het Wilhelminakanaal. En dan direct daar tegenover die markante

rand van het project Aan de Waterkant, met veel respect voor het

kanaallandschap. Het is mooi gedaan.’

Als landschapsarchitect kent Paul de kracht van balans maar al te

goed. De juiste samenhang met de omgeving, dát is waar het Paul

om gaat. Dus schakelen de gemeente Tilburg en gebiedsontwikke-

laar Triborgh hem geregeld in. Zo ook voor de landschappelijke in-

passing van de laatste opgave van project Aan de Waterkant. Nog

even, en dicht tegen de Meijerijbaan verrijst Toren H, als sluitstuk

van het project. Paul ziet de toren – die 78 appartementen gaat om-

vatten – al voor zich. ‘Het gebouw krijgt vast iets monumentaals,

daar op die opvallende plek. De toren mag gezien worden.’

Sterk voor de stad

Pauls woorden krijgen de nodige bijval, hier op het kantoor van de

ontwikkelaar in Tilburg. Projectontwikkelaar Kees Verbraak is aan-

geschoven, net als gebiedsontwikkelaar Angelique Remijn van Tri-

borgh gebiedsontwikkeling. Namens Alphons Coolen, dat de toren
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gaat bouwen, is directeur Toin Meeuwsen erbij. De drie kennen el-

kaar goed, als leden van het bouwteam dat tot dusver bijna alle

blokken van Aan de Waterkant heeft gerealiseerd. Het is een bijzon-

der project, zo blijkt al snel. Een project waar al voor de bouw van

de laatste woontoren tevreden op wordt teruggeblikt. De gespreks-

partners zijn het erover eens dat Aan de Waterkant zich vooral on-

derscheidt als onderdeel van iets groters, als impuls voor de hele

omgeving. 

Zo ook voor de wijk Jeruzalem, die lange tijd niet bekendstond als

het beste stukje Tilburg. ‘Maar kijk nu eens’, vertelt Kees. ‘De wijk is

populair, het water trekt aan. De stad dringt zich bij Jeruzalem op

tot aan Moerenburg – maar dan wel op een rustige manier. De to-

rens van het Cenakel langs de Ringbaan-Oost, woontoren De Werf,

Toren D en binnenkort Toren H: het zijn de toetsen van de stads-

rand.’

Meer dan stenen

Bekijk de oostrand van Tilburg maar eens van een afstandje, zo

merkt Angelique op. ‘Wat er aan hoogbouw is, heeft onderlinge sa-

menhang. En dat is precies waar het met Toren H om draait: dit gaat

over gebiedsontwikkeling, over meer dan alleen stenen. De toren

moet klóppen.’ Belangrijk is volgens Angelique dan ook de uitstraling

van Toren H. ‘De gevel krijgt weinig elementen, wat betekent dat

diezelfde elementen perfect moeten zijn.’ 

Namens bureau Diederendirrix uit Eindhoven heeft architect Jeroen

Schipper daar goed rekening mee gehouden, vindt Toin. ‘De toren

heeft twee horizontaal en twee verticaal gelede zichtzijden. De ho-

rizontale zijden hebben een gesloten karakter, de verticale zijden

hebben een open uitstraling. Beide zijn symmetrisch van elkaar,

waardoor een zogenaamde flank- en kopwerking ontstaat. De bal-

kons bevinden zich op de overgang in de hoeken, wat zorgt voor

een sterke plastische en grafische werking. Dat pakt fraai uit, met

een krachtige uitstraling naar alle zijden.’

Slim boerenverstand

Toren H wordt gasloos, omvat een collectief waterpompsysteem en

krijgt op het dak zo’n 400 vierkante meter aan zonnepanelen. Ook

beschikken de bewoners straks over de laatste technologiën, zoals

systemen voor aanwezigheidsdetectie. Je kunt dat smart noemen,

stelt Angelique. ‘Maar toch, slim is voor mij vooral een kwestie van

gezond boerenverstand. Een kwestie van bij het vak blijven, terug

naar de basis en uitgaan van wat de natuur ons biedt.’ 

En dat zodanig, dat mensen het proces kunnen volgen, vertelt Kees.

‘Dus betrekken we toekomstige bewoners zoveel mogelijk bij hun

nieuwe woning. Bijvoorbeeld met dronebeelden en een augmented

reality-bril, waardoor mensen afgelopen juni tijdens de Dag van de

Bouw alvast het uitzicht vanuit de toekomstige toren konden zien.

Communicatie is enorm belangrijk. En daarop vormt een project als

Toren H geen uitzondering.’ 

   Vooraf lang nadenken

    Zoals bij de andere blokken van Aan de Waterkant komt ook 

    Toren H tot stand via Building Information Modeling, kortweg 

    BIM. De methode biedt met 3D-bouwmodellen volledig en 

    sneller zicht op het bouwproces, waardoor alle partijen al in 

    vroeg stadium duidelijk wordt wat ze moeten doen om sámen 

    tot een optimaal resultaat te komen. Als lid van het bouwteam 

    voor Aan de Waterkant kent Angelique Remijn van Triborgh 

    gebiedsontwikkeling de voordelen van BIM. ‘We nemen vooraf 

    de tijd om lang na te denken. Stemmen zaken doordacht met 

    elkaar af en weten waar een constructieve bijdrage toe leidt. 

    Dat pakt goed uit.’

V.l.n.r. Toin Meeuwsen - directeur Alphons Coolen Bouw BV, Angelique Remijn - 
gebiedsontwikkelaar Triborgh, Paul Achterberg - landschapsarchitect Atelier 
Quadrat en Kees Verbraak - projectontwikkelaar Triborgh. 

Rob de Bont - Makelaar

WONEN

Zoals het klokje thuis tikt,…
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De schouders eronder. No-nonsense. Alphons Coolen

is een typisch Tilburgs bedrijf. Gericht op een toe-

komst vol mooie projecten, waarover directeur Toin

Meeuwsen u op deze pagina’s graag bijpraat. 

‘Ik ben geboren en getogen in Helmond en woon er nog steeds. Ik

voel me er thuis, ervaar dezelfde dynamiek als in Tilburg. Want ook

dat is van oudsher een textielstad. En net als Helmond een uit de

kluiten gegroeid dorp - uiteraard in positieve zin. Tilburg is een stad

van aanpakkers. Behept met een prettige no-nonsense mentaliteit,

die ook Alphons Coolen kenmerkt. Leiderschap tonen, vooroplopen:

dát is Tilburg, dat is ons bedrijf.’

Van crisis naar kracht

‘Inmiddels ben ik twaalf jaar directeur van Alphons Coolen. Kijk ik

terug op die periode, dan zie ik een bedrijf dat zich kranig heeft her-

steld van de impact van de crisis. We staan weer op de kaart, als een

volwaardige speler die alle woningbouwprocessen beheerst, van ont-

wikkeling tot realisatie en nazorg. We hebben in Tilburg prachtige

projecten gerealiseerd, zoals de jaren dertig-woningen in Koolho-

ven-West en de nieuwbouwappartementen en woningen van de

Bouwmeesterbuurt. We renoveerden de naoorlogse wijk Berkdijk,

verzorgden de nieuwbouw van woonzorgcentrum Zonnehof en

maakten in de wijk Jeruzalem met koop- en huurwoningen werk van

project Aan de Waterkant. Buiten de stad bouwden we recent 52

koop- en huurwoningen in Landerd, ook leverden we in 2018 het

sluitstuk van onze ontwikkeling in Mariaheide op. Dichter bij huis, in

Udenhout, realiseerden we in hetzelfde jaar fase II van Den Bogerd.’

Investeren in innovatie

‘Alphons Coolen realiseert grote en kleine werken. We hebben de

juiste mensen in ons team, zijn zuinig op onze kennis en kunde.

Bovendien investeerden we al tijdens de crisis in innovaties, be-

kwaamden we ons in Lean-technieken en stelden we een BIM-pro-

WONEN

Op de      bij Toin
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tocol op. Kortom, we hebben ons voorbereid op de tijd van nu en zijn

thuis in veel digitale applicaties waarmee we product- en proces-

kwaliteit continu kunnen meten en verbeteren. De tablet heeft z’n

intrede gedaan op de bouwplaats en behoort inmiddels tot de stan-

daard uitrusting van onze uitvoerders. Ook omarmen we BIM, dat

we uiteraard alleen toepassen zolang het tijdspad, project én de op-

drachtgever dat toelaten. Ook implementeren we op korte termijn

HOOMCTRL, dat als online tool bijdraagt aan een optimale digitale

communicatie tussen de bouwer en koper van een project.’

Een kwestie van brengen

‘Een goede samenwerking gaat uit van de juiste balans tussen halen

en brengen. Waarbij we bij Alphons Coolen vinden dat je daarvoor

wél de kunst van het brengen moet kennen. We stellen ons graag

op als bouwteampartner en brengen onze kennis en expertise het

liefst zo vroeg mogelijk in binnen een projectteam. We acteren pro-

actief en sturen op techniek, maakbaarheid en kosten. En dat alles

vanaf de eerste pennenstreek, als een continu proces. We nemen deel

aan Design & Build-uitvragen en zijn daardoor meer dan ooit thuis

in ontwerpprocessen. En de Uniforme Administratieve Voorwaarden

voor geïntegreerde contracten, kortweg UAV-gc? Ook op dat vlak

kennen we de weg.’

Gereed voor nieuwe energie

‘De manier waarop we met z’n allen onze energie opwekken veran-

dert haast met de dag. Noem het gerust een revolutie, waar Alphons

Coolen vroegtijdig op heeft ingespeeld. Mede dankzij de samenwer-

king met twee installatiebedrijven hebben we inmiddels een concept

waarmee we invulling geven aan de toekomst. Denk aan gasloos,

BENG, energieneutraal en nul-op-de-meter, oftewel NOM. Al die the-

ma’s hebben dagelijks onze aandacht, vooral nu we merken dat de

energieambitie van gemeenten verder reikt dan alleen gasloos. NOM-

ready wordt steeds vaker het uitgangspunt, als basis om later alsnog

eenvoudig over te stappen naar nul-op-de-meter.’ 
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Samen klaar voor straks

‘Alphons Coolen is actief in ontwikkel- en samenwerkingsverbanden.

We zijn medevennoot binnen Triborgh gebiedsontwikkeling in Tilburg

en nemen diezelfde rol ook in binnen Waalborgh bouwontwikkeling

VOF. Bovendien werken we graag samen in bouwteams én bouw-

combinaties. Hoe constructief dat laatste uitpakt, blijkt uit onze deel-

name aan de bouwcombinatie Remmers Coolen VOF, die inmiddels

al zo’n zestien jaar bestaat. Ook de bouwcombinatie met zusterbedrijf

Heerkens van Bavel BV heeft zich bewezen, doordat we samen naar

vermogen kunnen opschalen en samen onze middelen en ervaring

kunnen inzetten in meerdere specialismen. Tel dat alles bij elkaar op

en er ligt een krachtige basis op vele vlakken. We zijn klaar voor de

energietransitie, leveren onze bijdrage aan circulair bouwen. We zijn

simpelweg klaar voor de toekomst.’

Alphons Coolen in 2019 én erna:

• Het sluitstuk van project Aan de Waterkant, een woonto-

ren van 20 verdiepingen, is in volle gang. Ook werken we

aan zes appartementencomplexen en een aantal grondge-

bonden woningen. 

• Net voor de bouwvakvakantie wonnen we de aanbeste-

ding van twee appartementengebouwen in Tilburg. De ge-

bouwen met 23 en 28 huurappartementen worden ontwor-

pen met nul-op-de-meter.

• Samen met vennoot De Wilde Investments en de ge-

meente Waalwijk bouwen we in Waalwijk nieuwbouwwijk

Akkerlanen, dat zo’n 200 woningen omvat. 

• Onze plannen voor de ontwikkeling en realisatie van cen-

trumplan Gilze krijgen vorm. We sloten onlangs een raam-

overeenkomst met de gemeente Gilze en Rijen en willen in

de loop van 2019 een haalbaar ontwerp presenteren. Daarna

starten we zo spoedig mogelijk met de uitvoering van de

nieuwe supermarkt en de bovengelegen appartementen.

• TBV Wonen heeft ons gevraagd deel te nemen aan bouw-

team Tobias II. Dit project, twee nagenoeg identieke gebou-

wen van elk 31 huurappartementen, wordt uitontwikkeld en

gerealiseerd door de bouwcombinatie Remmers-Coolen VOF.

Na een grondige huurders-participatie willen we eind 2019

met de bouw starten.

42 woningen Den Bogerd fase III te Udenhout

Berk & Hout te Udenhout

15 huurappartementen te Gilze

32 zorgappartementen /AHOED /10 huurwoningen te Tilburg
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WONEN

Design & Build 
voor woningcorporatie

In navolging van een succesvolle realisatie van 50 grond-

gebonden huurwoningen in 2016 voor de Tilburgse wo-

ningstichting Tiwos op basis van de nieuwe contract-

vorming UAV-gc is Alphons Coolen begin 2018 gevraagd

voor de selectie van een volgende D&B-uitvraag. Alphons

Coolen werd genodigd voor het ontwerpen, uitwerken en

uitvoeren van de nieuwbouw van 23 appartementen aan

het Burgemeester van de Mortelplein en 28 appartementen

aan de Veluwestraat te Tilburg.

Na een 2-tal dialoogronden is Alphons Coolen op 12 juli 2018 als winnaar uit

de bus gekomen. Na de bouwvakvakantie is het bouwteam, in exact dezelfde

teamsamenstelling als bij de 50 woningen, van start gegaan met de engineering

van deze 51 nul-op-de-meter huurappartementen. Inmiddels zijn de plannen

het Kwaliteitsteam en Welstandscommissie gepasseerd en zijn de plannen in

nauwe samenwerking met Tiwos aan omwonenden en toekomstige huurders

gepresenteerd. Begin 2019 zal met de realisatie worden aangevangen.

Illustraties betreffen Voorlopig Ontwerp

V.l.n.r.René Scherpenisse directeur/bestuurder Tiwos en
Toin Meeuwsen directeur Alphons Coolen Bouw B.V. 
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Een hal of een winkel voor Praxis?

De ontwikkeling van de grootste Praxis bouwmarkt

met tuincentrum in Maastricht heeft heel wat voe-

ten in aarde gehad, maar uiteindelijk was de kogel

door de kerk. De deal was rond en Heerkens van

Bavel ging een hal bouwen in Maastricht, … of was

het toch een winkel? Met een nieuw uitvoerings-

team; een lokale uitvoerder, een kersverse ervaren

werkvoorbereider en ondergetekende als projectlei-

der begonnen we aan dit Limburgs avontuur. Het

moest een hal worden van ca. 9.000 m2, op een

plek waar het maaiveld eerst 3 meter moest wor-

den opgehoogd, op een fundering van mortel-

schroefpalen en een vloer op hi-speedpalen, een

laadkuil met dock en een ranke en slanke staalcon-

structie, geenigineerd door Kooij en Dekker. Alle-

maal ingrediënten van eerder, door Heerkens van

Bavel, gemaakte hallen. Dus de kennis was in huis,

alleen nog niet in het team. Gelukkig zijn de lijnen

kort op de vloer en waren wij als team binnen een

mum van tijd bijgepraat hoe het puinpakket onder

een dergelijke vloer moest worden aangebracht en

hoe de goot aan de onderzijde van een laadkuil ge-

maakt moest worden volgens het Heerkens recept.

Een positieve evaluatie 

Onlangs is het project geëvalueerd en als zeer positief is ervaren dat

de werkvoorbereider naast de calculator het werk heeft voorbereid.

Toch even snel die vraag stellen, maar ook meedenken bij de keuzes

heeft zeker bijgedragen tot het succes van dit werk. De kennis die

een calculator heeft van een project is niet in een overdracht verga-

dering door te geven. Het in de buurt zitten, levert echt resultaat op.

Een succes in meerdere opzichten

Ja, het werk is een succes in meerdere opzichten. Het is een mooie

hal geworden met een niet alledaagse verticaal geprofileerde gevel,

met een patroon geïnspireerd op het getal Pi. Dit naar volle tevre-

denheid van de architect Van Aken. Praxis, de klant in dit geval en

opdrachtgever Focus Real Estate waren ook zeer te spreken over de

wijze waarop het gebouw tot stand is gekomen. Tot heel laat in het

proces zijn de indelingsplattegronden van de winkelgebieden ge-

wijzigd, waardoor de uitdaging voor de installateurs steeds groter

werd. Gelukkig zaten twee retail installateurs (Hoppenbrouwers voor

de E-installatie en Guts voor de W-installatie) in het team, die er-

varing hadden met dit soort ”retail grillen”. Wij konden ons dus rich-

ten op een dicht dak en een dichte gevel, zodat we de vloer konden

storten en toen…… ging het vriezen! De oplevering van het project

heeft daarom iets later plaatsgevonden, maar omdat ook Praxis zelf

een uitdaging had om de shop-in-shops en alle producten op tijd

georganiseerd te krijgen, werd in gezamenlijk overleg een oplever-

datum bepaald.

De uitdaging van Praxis;

Praxis wil met deze hal een nieuwe winkelervaring in Nederland in-

troduceren; de loop, het aanbod, de wijze van producten showen,

een ruimte voor de semi-professional, nieuwe kassa systemen en

de immense hoeveelheid producten.

Dit moet een succes worden, zeker ook met kritische ogen vanuit

het moederbedrijf. En dat is gelukt en de foto’s laten het resultaat

zien; geen hal maar een winkel. Het gebouw is nagenoeg uitgevoerd

conform de artist impression, maar na oplevering en net voor de

opening besloot de retailer om de gele Praxis gevel volgens nieuwe

huisstijl toch te wijzigen in grijs...!  

Geen punt bij Karw…. ik bedoel Heerkens van Bavel.

Steven Bossers - Projectleider 
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Anticiperen op grilligheid
Distributiecentrum Ingram Micro - Tilburg

V.l.n.r.: Willem van der Meijden, Ben Kessink, Jack Heijkans en Pieter Heij.

Op het terrein waar ooit tbc- en poliopatiënten re-

valideerden, bouwt HVBM Vastgoed een nieuw dis-

tributiecentrum voor Ingram Micro. ‘We hebben de-

ze grond al lang in ons bezit en hebben bewust ge-

wacht op de perfecte kandidaat voor deze locatie.’ 

Het is een zonnige herfstdag eind oktober. Op het bouwterrein aan

de Tilburgse Zevenheuvelenweg gonst het van de bedrijvigheid. In

de bouwkeet bespreken de hoofdrolspelers van het project de stand

van zaken. Willem van der Meijden (commercieel ontwikkelaar

HVBM Vastgoed), Jack Heijkans (directeur Ingram Micro), Pieter Heij

(Director Multichannel & IT, De Bijenkorf) en Ben Kessing (Project-

manager Quadrant4) zijn het roerend eens: ‘Dit wordt een bijzonder

pand.’

Trouwe partners

‘Hoewel Ingram Micro het gebouw huurt, gaan we samen met De

Bijenkorf dit project aan’, stelt Jack. Pieter Heij beaamt dit: ‘De be-

levering van onze fysieke winkels gebeurt vanuit het eigen distri-

butiecentrum in Woerden; de online bestellingen worden echter al

tien jaar afgehandeld door Ingram Micro. Onlangs hebben we de

samenwerking opnieuw voor tien jaar bekrachtigd en bovendien

flink uitgebreid. De Bijenkorf heeft namelijk begin dit jaar besloten

alle logistieke activiteiten te laten gebeuren vanuit één distributie-

centrum en dit over te laten aan Ingram Micro. Enerzijds omdat de

online verkoop ontzettend hard groeit. Anderzijds omdat de huur

van het pand in Woerden afliep. Het pand is inmiddels stokoud. Het

is gebouwd op grote volumes en niet geschikt voor up- of down

scaling, terwijl we meer dan ooit behoefte hebben aan een flexibel

pand.’ 

Kiezen voor Tilburg

De Bijenkorf en Ingram Micro besloten samen op zoek te gaan naar

een geschikt pand of een geschikte locatie voor een nieuw te bou-

wen pand. ‘HVBM kwam pas laat in het vizier. We waren eigenlijk

al vrij ver gevorderd met een andere partij. Adriaan Molenschot,

(directeur HVBM Vastgoed) hoorde echter van onze zoektocht en

deed alsnog een aanbieding. Hij kan behoorlijk vasthoudend zijn,’

lacht Jack. ‘Het was een hele mooie aanbieding, met als enige nadeel

dat de beschikbare locatie niet in Waalwijk lag. Dat hadden we voor-

opgesteld en was bij de andere aanbieder wel het geval. Maar zoals

altijd, heeft elk nadeel ook een voordeel: de locatie in Tilburg lag
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dichtbij het andere warehouse van Ingram Micro waar we al gere-

geld gebruik van maakten. Daarnaast vonden we het aantrekkelijk

om twee hubs te hebben. Je legt niet alle eieren in dezelfde korf,

toch? We hebben beide opties zorgvuldig naast elkaar gelegd en de

weging viel uit in het voordeel van deze locatie.’ 

Het is rennen of stilstaan

Futureproof

‘Vervolgens zijn we samen dit gebouw gaan ontwerpen’, vertelt Wil-

lem van der Meijden. ‘HVBM staat erom bekend gebouwen op maat

voor de gebruiker te ontwikkelen. Dat geldt ook voor dit pand. Het

past naadloos bij Ingram Micro. Het is flexibel indeelbaar, uitbreid-

baar en splitsbaar. Het kan in omvang verdubbeld worden of juist

opgesplitst worden in twee aparte warehouses.’ ‘Die flexibiliteit

maakt het mogelijk fijnmazig te beleveren’, aldus Jack. ‘E-commerce

is een grillige business. Het is rennen of stilstaan. De consument

winkelt niet evenredig gedurende de week. Op zon- en feestdagen

of als de kinderbijslag is uitgekeerd, zien we een toename van het

aantal bestellingen. Tegelijk zien we dat retail steeds meer het profiel

van online winkelen volgt. Ook fysieke winkels kiezen in toenemende

mate voor single items in plaats van bulkbestellingen. Dit alles

maakt het moeilijk om efficiënt voorraad te houden. Flexibiliteit is

dus een essentiële vereiste voor een toekomstbestendig warehouse.’

Smart Building

‘Uniek is dat de routing van de processen bepalend is geweest voor

het ontwerp van het gebouw’, zegt Willem enthousiast.’ We hebben

heel goed gekeken naar de processen van onze huurder. Het gebouw

vormt de schil om het proces. Precies andersom dan gebruikelijk is.’

‘Welke machines hebben we nodig om winkels te beleveren? Welke

mechanieken maken levering van single items mogelijk? Welke rou-

ting hebben ze? Hoe kunnen we voorkomen dat in- en outbound

stromen elkaar kruisen? Het antwoord op dit soort vragen zorgde

er bijvoorbeeld voor dat verdiepingshoogtes werden aangepast en

het gebouw een kwartslag draaide’, verduidelijkt Jack.

Outstanding 

Het nieuwe DC wordt niet alleen een smart building, het wordt ook

een van de duurzaamste bedrijfspanden in Nederland. ‘We streven

naar BREAAM-certificering ‘Outstanding’. Medewerkers krijgen hier

een topwerkklimaat. Met dit binnencomfort onderscheiden Ingram
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Micro en De Bijenkorf zich in de markt’, vindt Ben Kessing. ‘Het hele

gebouw wordt gasloos. Zonnepanelen maken het CO2-neutraal.

Sensoren zorgen dat het licht langzaam aan- en uitgaat. Het ge-

bouw is 40.000 m2 groot; de huurder maakt er nog eens vier ver-

diepingsvloeren in. Dat zorgt voor een bijkomende 40.000 m2. 

De invoegvloeren hebben hun weerslag op de temperatuurregeling.

Met alleen water gevoegde stralingspanelen tegen het hoge dak

krijg je moeilijk een gelijkmatige temperatuur in het hele gebouw.

Luchtzakken in de verdiepingsvloeren maken dit wel mogelijk. Met

de nieuwe BREAAM-normen ambiëren we 87,4%. Volgens de oude

normering was dat 110%.’

We zijn zes keer meeverhuisd

Voor op de planning

‘Op 5 april 2018 is de overeenkomst getekend. In mei 2018 zijn we

begonnen met de bouwwerkzaamheden. Het is ongelooflijk als je

ziet wat er de afgelopen maanden is gerealiseerd. Eind november

wordt het gebouw wind- en waterdicht en komen de vloeren erin.

Medio 2019 moet het klaar zijn. Dat lukt zeker. Op dit moment lopen

we zelfs iets voor op de planning. Iedereen is dus tevreden’, besluit

Jack. ‘Ik weet één ding zeker’, gekscheert Pieter, ‘ik ga voorlopig ner-

gens heen. De afgelopen tien jaar zijn we zes keer meeverhuisd met

DocData omdat het bedrijf uit zijn voegen barstte. Met dit gebouw

zitten we de komende tijd wel goed. Bovendien kunnen we altijd

nog bijbouwen…’ 

Een frietkar rijdt het terrein op. ‘Dat heeft de aannemer geregeld’,

verklapt Willem. Het is tijd om het gesprek af te ronden.

      Waar het nieuwe DC van Ingram Micro verrijst, stond ooit

      Charlotte Oord, vernoemd naar Charlotte Swagemakers. 

      Zij begon in 1914 een sanatorium voor tuberculose- 

      patiënten. Tijdens de polio-uitbraak (1956) veranderde 

      Charlotte Oord in een opvangcentrum voor polio-

      patiënten. Later werd het een revalidatiecentrum voor 

      gehandicapten en comapatiënten. Eind jaren ’90 sloot 

      het de deuren en ging de tijd zijn gang…
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“Inspelen op de groei”
Een prachtig nieuw distributiecentrum voor Hollister

Hollister, een van oorsprong Amerikaans bedrijf, is

leading als ontwikkelaar en producent van medi-

sche hulpmiddelen en diensten over de hele wereld.

De laatste jaren is de Europese markt flink gegroeid

en dit vroeg om uitbreiding.

Op bedrijventerrein Borchwerf in Roosendaal heeft Heerkens van

Bavel Bouw, in opdracht van DC Halderberge VOF (combinatie

Wouda Invest en HVBM Vastgoed), een distributiecentrum gereali-

seerd. Quadrant4 was verantwoordelijk voor het ontwerp.

Met een oppervlakte van

• 30.000 m2 logistiek
• 3.560 m2 mezzanine
• 1.080 m2 kantoor
is Hollister de komende jaren ruim voorzien. 

Voor eventuele uitbreiding voor Hollister in de toekomst is al 11.000

m2 magazijn, 1.205 m2 mezzanine en 127 m2 kantoor gerealiseerd,

deze ruimte wordt voorlopig verhuurd aan CEVA Logistics. 

Bij de realisatie van dit pand stond duurzaamheid centraal.

Onder andere stralingspanelen, een warmte terugwininstallatie en

hoogwaardige isolatie resulteerde in een BREEAM  “Very Good” Cer-

tificering.

Het is een “Build to Suit” pand geworden voor Hollister, rekening

houdend met een alternatief gebruik door een mogelijk opvolgend

huurder. Ook dat is een duurzaamheidsaspect.
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Gebouwd voor balans

Protix brengt eten in balans met de natuur. Het be-

drijf kweekt larven van de zwarte soldatenvlieg,

verwerkt ze tot diervoeding en doet dat met succes.

Want niet alleen de larven groeien hard, ook met

Protix gaat het snel. Zéker nu het in Bergen op

Zoom een nieuwe productielocatie heeft. 

‘Het is een wonderbaarlijk beestje, die zwarte soldatenvlieg. Eenmaal

volwassen eet ie niet. Dus doet het insect dat wanneer het nog een

larve is. En dat niet zo’n beetje ook: larven van de zwarte soldaten-

vlieg zitten barstensvol eiwitten, zoals ze bij Protix maar al te goed

weten. Het bedrijf kweekt de larven met miljoenen tegelijk, laat ze

groeien en verwerkt ze tot diervoeding. Bedoeld als bestendige op-

lossing in een tijd die vraagt om duurzame bronnen voor voeding.

Kees Aarts vertelt er enthousiast over, als medeoprichter en -eigen-

aar van Protix. Zijn bedrijf pioniert en innoveert volop, dat is zeker.

‘Maar leidend zijn we ook, waarbij het aan ons is om voorop te blij-

ven. We hebben onze industrie zelf vormgegeven. En willen dat laat-

ste graag blijven doen.’

Tien keer zo groot

Protix is een jong bedrijf. Opgericht in 2009, waarna de eerste zes,

zeven jaren vooral in het teken stonden van experimenteren. Die

tijd is geweest, wat in 2015 werd gemarkeerd met de verhuizing

naar de locatie in Dongen. Protix groeide er, werd volwassen. En

deed dat zó snel, dat een volgende uitbreiding niet kon uitblijven.

Dus vertelt Kees zijn verhaal nu hier, op industrieterrein Theodorus-

haven in Bergen op Zoom. Bouwpersoneel loopt af en aan, gewerkt

wordt er nog volop. Maar nog even, en het nieuwe pand van Protix

is gereed. Gebouwd door Heerkens van Bavel, op een locatie die met

bijna 12.000 vierkante meter tien keer zo groot is als die in Dongen.

Kees ziet ernaar uit, zéker gezien de snelheid waarin het pand is ge-

bouwd. ‘Dat tempo is uniek, haast tegen alle bouwtrends in. Eind

2017 vonden de eerste gesprekken plaats. En kijk nu: het pand is

bijna klaar. Je moet het maar doen als bouwbedrijf, om je zó flexibel

op te stellen. Heerkens van Bavel heeft het voor ons gedaan – met

dit fraaie resultaat.’

Transparant in de keten

Kees werpt een tevreden blik op het pand. En met hem ook Stijn

Harms, director capital projects bij Protix. Verder groeien, dát is wat

beiden hier in Bergen op Zoom samen met hun collega’s gaan doen.

En dat geheel in lijn met wat Protix wil uitstralen, zo benadrukt Stijn.

‘We zijn transparant over wat we doen, willen zichtbaar zijn in de

voedselketen. Vandaar het vele glas in het gebouw.’ 

In het pand komen weliswaar kantoorruimtes, al ligt de nadruk op

Stijn Harms en Kees Aarts
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Larvenkwekerij in Bergen op Zoom zet Protix verder op de kaart

   Handen in het cement

   Wie straks bij Protix van het parkeerterrein naar de 

   ingang loopt, doet dat via een lange rij tegels. 

   Elk afgedekt met glas. En elk voorzien van de handdruk 

   van iedereen die heeft meegeholpen bij de bouw van 

   het pand. Zie de tegels als een symbool voor de bijdrage 

   van Protix aan een duurzamere samenleving, als handdruk 

   voor een betere wereld. Want dat het beter kan?

   Daarvan zijn ze bij Protix volgens eigenaar Kees Aarts wel 

   overtuigd. ‘We kijken niet wat er niet is. 

   Wél naar wat er zou moeten zijn.’

de productie van de larven. Stijn loopt over het terrein richting de

hallen aan de achterzijde van het gebouw en wijst naar de enorme

kweekkamers. ‘We hebben die zó gepositioneerd, dat er zo weinig

mogelijk kanalen en installatiewerk voor nodig waren. Ook hebben

we heel bewust nagedacht over de routing, zowel voor onze mensen

als voor alle processen.’ 

Noem het gerust slim, in samenwerking met alle betrokkenen. Duur-

zaam is het pand ook, met onder meer hoge isolatiewaarden, een

warmteterugwininstallatie én de mogelijkheid tot zonnepanelen op

het dak. Bovendien is het gebouw ingericht op de specifieke pro-

cessen van Protix. Stijn: ‘We stellen hoge eisen, ook aan de klimaat-

huishouding. Dat zorgt voor veel installaties, die op het dak staan

en het nodige vragen van de staalconstructie. Gelukkig heeft Heer-

kens van Bavel ook hier goed met ons meegedacht.’ 

Rustiger zal het er volgens Stijn niet op worden voor Protix, wél

professioneler. ‘We hebben met deze brouwerij een prachtige blauw-

druk voor de toekomst. Dit is onze basis, hiermee gaan we verder.’

En waar dat toe leidt? Kees heeft wel een idee. ‘Onze industrie speelt

straks een grote rol in de internationale voedselvoorziening. 

En in die industrie blijven wij voorop, met vestigingen in het bui-

tenland. We groeien. Met het pand hier in Bergen op Zoom als een

hele grote stap.’
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Slim samenspel
in het nieuwe pand van Fri-Jado

V.l.n.r.: Roy Bruggeman, Edwin van Sprundel, Adriaan Molenschot.

Een smart building draait om meer dan techniek.

Gadgets en snufjes zijn handig, maar draait het

uiteindelijk niet om de som der delen? Of simpel-

weg slim nadenken? Waar een brede blik toe leidt,

blijkt uit het nieuwe pand voor Fri-Jado in Oud

Gastel. Flexibel, multifunctioneel: ook dát is smart.

Wie sec naar de producten van Fri-Jado kijkt, ziet professionele grills

en ovens, net als warme en koude toonbanken. Apparatuur bedoeld

voor het bereiden, bewaren en verkopen van verse voedingswaren

door retailers wereldwijd. Supermarkten, maar bijvoorbeeld ook

convenience stores en slagerijen: ze vertrouwen al jaren op de pro-

ducten van Fri-Jado. Noem het bedrijf een nichespeler met de blik

op de wereld. Een specialist, die bestaat sinds 1937 en in zijn eigen

markten kan concurreren met elk ander bedrijf. Want producten van

Fri-Jado? Die zijn vooral specifiek, van hoge kwaliteit en passend in

de uitstraling van de retailer, vertelt CFO Edwin van Sprundel. ‘Het

lijkt simpel: een kip perfect grillen en vervolgens op de juiste tem-

peratuur houden voor verkoop. Maar vergis je niet, dat proces

vraagt om een geheel eigen techniek.’

Juist met die geavanceerde apparatuur biedt Fri-Jado klanten meer

beleving. Bedoeld voor de deli-afdeling van bijvoorbeeld een super-

markt, in dat gedeelte waar volgens Edwin alles draait om gevoel.

‘Het verhaal om het product van de klant, dát is waar het ons om

gaat.’

Pal langs de A17

Fri-Jado heeft inmiddels vestigingen in de Verenigde Staten en En-

geland en dat naast de hoofdvestiging in Etten-Leur. Al is die locatie

binnenkort verleden tijd, want Fri-Jado verhuist. Begin 2019 is de

oplevering van de nieuwe locatie gereed, op bedrijventerrein Borch-

werf II in Oud Gastel. Het pand staat op een steenworp afstand van

de A17 en is daardoor uitstekend bereikbaar. En minstens zo be-

langrijk; hemelsbreed is het gelegen op slechts zo’n tien kilometer

van de huidige locatie. ‘Dat laatste was voor ons erg belangrijk’, ver-

telt Edwin. ‘Onze vestiging telt circa 150 medewerkers. Gedreven en

loyaal en bijna allemaal afkomstig uit deze regio. Hun kennis willen

we niet verloren laten gaan. Dus gingen we heel nadrukkelijk voor

een nieuwe locatie in West-Brabant.’ Met zo’n 18.000 vierkante

meter krijgt Fri-Jado er in Oud Gastel geen extra oppervlakte bij,
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al gaat het daar volgens Edwin ook niet om. De huidige locatie – in

de voormalige Tomado-fabriek – is verouderd, wat inmiddels veel

onderhoud vraagt. Bovendien kostte herontwikkeling op dezelfde

locatie te veel tijd en was het te risicovol. ‘Vandaar onze keuze voor

een nieuwe vestiging’, vertelt Edwin. ‘We breiden er onze processen

niet uit, maar richten ze vooral slimmer in.’

Gebouw voor de toekomst

Niet groter. Wel slimmer. Fri-Jado heeft er op Borchwerf II alle ge-

legenheid toe, in een gloednieuw pand van onder meer tien meter

hoog. Het gebouw is zo ontworpen, dat het ruimte biedt voor zowel

fabricage, assemblage als ook opslag en kantoorgebruik. Dit naast

de ambitie om een BREEAM-NL duurzaamheidscertificaat ‘very

good’ te behalen, onder andere doordat het gebouw gasloos is en

wordt verwarmd en gekoeld met een warmtepomp. Ook komen er

waarschijnlijk zonnepanelen op het dak.

Samen maken al die aspecten het gebouw toekomstbestendig. En

dat nog los van het gebouwbeheersysteem, dat onder andere gaat

voorzien in automatische klimaatbeheersing en het op afstand af-

lezen van gegevens. Edwin: ‘Een smart building staat voor mij vooral

voor gemak voor de eindgebruiker. En dat is wat zo’n gebouwbe-

heersysteem ons biedt. Dat comfort, de wetenschap dat iets als van-

zelfsprekend gebeurt, dát is smart.’

Flexibel: wel zo slim

Fri-Jado wordt zelf geen eigenaar van het pand. In plaats daarvan

huurt het bedrijf het gebouw van ontwikkelaar HVBM Vastgoed.

Heerkens van Bavel realiseerde de bouw, architect Roy Bruggeman

van Quadrant4 verzorgde het ontwerp. Zijn keuze voor onder andere

een gebouwbeheersysteem blijkt een heel bewuste, zoals ook de

indeling van het gebouw dat is. ‘Het gebouw is flexibel’, vertelt Roy.

‘Waarmee ik bedoel dat het ook geschikt is voor een ander bedrijf,

mocht Fri-Jado ooit vertrekken. Dat is duurzaam, maar eigenlijk net

zo slim. Want een smart building draait om meer dan alleen gadgets.

We associëren het al snel met techniek, maar er is ook nog zoiets

als slim gebruik van oppervlak. Van goed nadenken over de toe-

komst, en juist op die manier een gebouw slim maken.’

Kortom, ook multifunctioneel is smart. Waarbij je als ontwikkelaar

uiteraard rekening dient te houden met verschillende belangen, zo

benadrukt Adriaan Molenschot, directeur HVBM Vastgoed. ‘In dat

opzicht vormt dit pand een mooi compromis. Waar mogelijk heeft

het gebouw standaard toepassingen voor multifunctioneel gebruik,

al hebben we uiteraard voorzien in de wensen en behoeften van

Fri-Jado. Zie het als het beste van beide werelden, die hier fraai

samenkomen.’ 

     Betrokken, dat loont

      Bij Fri-Jado kijken ze uit naar de verhuizing naar het 

      nieuwe pand, vertelt CFO Edwin van Sprundel. 

      ‘Het project vroeg veel tijd, wellicht meer dan verwacht. 

      Juist daarom is het fijn dat HVBM Vastgoed en Quadrant4 

      ons goed hebben begeleid.’ Een fijne samenwerking dus, 

      die Roy Bruggeman namens Quadrant4 onderschrijft. 

      ‘Fri-Jado heeft zich bewezen als een eindgebruiker die 

      graag meedoet, meedenkt én meebeslist. Juist door die 

      betrokken houding kan het bedrijf hier in Oud Gastel 

      optimaal van start.’ 
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Hecoma Materieeldienst BV is een belangrijk onder-

deel binnen de Heerkens van Bavel groep.“Zonder

materieel kan er immers niet gebouwd worden”!

De materieeldiensten van Heerkens Van Bavel Bouw

en Alphons Coolen Bouw, werden in 2006 samenge-

voegd. Hieruit is de naam Hecoma ontstaan; “Heer-

kens Coolen Materieel”. Beide materieeldiensten wa-

ren destijds naast elkaar gevestigd aan de Twen-

testraat in Tilburg. Door het hekwerk ertussen weg

te halen ontstond één Hecoma Materieeldienst.

Vanaf 2008 is een gloednieuwe locatie betrokken

aan de Swaardvenstraat, op het bedrijventerrein

`Kraaiven` in Tilburg.

Hecoma Materieeldienst BV voorziet de werkmaatschappijen binnen

de Groep van betrouwbaar en professioneel bouwmaterieel. Wij le-

veren niet alleen materieel, maar hebben ook de mogelijkheid om

een complete bouwlocatie in te richten. Denk hierbij aan het inme-

ten en aanleggen van tijdelijke installaties (m.u.v. het graafwerk),het

(de)monteren van tandheugelliften en lichtmasten en het plaatsen

en afmonteren van onze projecthuisvesting.

Een kleine greep uit het materieel dat wij verhuren:

• Kantoorunits • Elektra-verdeelkasten

• Containers • Lichtmasten

• Tandheugelliften • Steigers

• Bouwhekken • Schroefstempels

Onze materieeldienst is gericht op de interne verhuur, maar bij uit-

zondering wordt ook wel eens aan externe partners verhuurd.

Uiteraard staat kwaliteit en veiligheid bij ons hoog in het vaandel.

Hecoma is gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO14001 en VCA**.   

Momenteel zijn er 5 man werkzaam op de Materieeldienst.

Onze 2 werfmedewerkers Frank en Dré laden en lossen de vracht-

wagens en tellen het materieel. Tevens verrichten zij onderhouds-

werkzaamheden aan onze huisvesting. Denk hierbij o.a. aan het

schilderen en repareren van kantoorunits en containers.

Onze 2 monteurs, Jurgen en Peter zijn afwisselend op de werf of

op een locatie aan het werk. Zij zijn allround en kunnen op verschil-

lende terreinen ingezet worden. Tevens verzorgen zij het onderhoud

van al ons materieel en zijn verantwoordelijk voor de noodzakelijke

keuringen. Ondergetekende geeft leiding aan de materieeldienst,

verzorgt de planning en de inkoop en is de contactpersoon voor de

uitvoerders. Het transport van het bouwmaterieel wordt uitbesteed,

maar er wordt altijd voor gezorgd dat het goed op de plaats van

bestemming komt..

Perry Keurentjes - Hoofd materieeldienst
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Hecoma Materieeldienst
Zonder materieel kan er immers niet gebouwd worden!

V.l.n.r.: Jurgen Wolf, Peter Jonkers, Perry Keurentjes, Dré Schoonings, Frank van der AA

Tandheugellift geplaatst bij 
Berchmanianum te Nijmegen
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