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De totaalinstallateur voor uw DC

Sinds februari 2018 samen met:

Bouwinfo 
OPDRACHTGEVER/
ONTWIKKELAAR DOKVAST, Oisterwijk
ARCHITECT Habeon Architecten, Roelofarendsveen
AANNEMER Heembouw, Roelofarendsveen
BREEAM-EXPERT, 
COMMISIONINGSMANGER Quadrant4, Oisterwijk
CONSTRUCTEUR Peters en Van Leeuwen, Gouda
STAALCONSTRUCTIE Reijrink Staalconstructies, Esbeek
INSTALLATIES  Van Dorp, Helmond (E),  

Van Bon Installaties, Heesch (W)
SPRINKLER-, BRANDMELD- EN 
ONTRUIMINGSINSTALLATIE SPIE Fire Protection & Security, Tilburg
VERLICHTING TRILUX Benelux, Amersfoort 
VLIESGEVELS Portalume Systemen, Kwintsheul
DAK- EN GEVELBEKLEDING Cladding Partners B.V., Oosterhout
VLOERISOLATIE Oosterbeek EPS
DOCK-OPLOSSINGEN Stertil B.V., Kootstertille
TRAP Van Bruchem Staircases, Oostzaan
BOUWPERIODE September 2017-juni 2018

ESTHETIEK IN INSTALLATIETECHNIEK
Als bouwpartner van Heembouw ontving SPIE Fire Protection & Security 
in september 2017 opdracht voor het realiseren van de sprinkler-, brand-
meld- en ontruimingsinstallatie voor het nieuwe distributiecentrum van 
DOKVAST/Rhenus. 

Voor dit hoogwaardige en architectonische distributiecentrum langs de 
A58 in Tilburg wordt naast de innovatieve, duurzame en milieuvriende-
lijke gebouwinstallaties veel aandacht besteed aan de esthetiek van de 
installaties onderling. De coördinatie van de gebouwinstallaties met de 
sprinklerinstallatie blijft dan ook niet beperkt tot de obstructieregels voor 
sprinklers. “Buiten de planning ligt hier dan ook de grootste uitdaging”, 
vertelt projectleider Dennis de Vree van SPIE. “De gehele sprinklerinstal-
latie wordt ook uitgevoerd in wit gepoedercoat leidingwerk.” De totaal 
te beveiligen vloeroppervlakte bedraagt ca. 84.000 m². Naast de ca. 
10.000 sprinklers bestaat de sprinklerinstallatie uit een tweevoudige 
watervoorziening voorzien van twee dieselaangedreven sprinklerpompen. 
Deze pompen zijn aangesloten op een sprinklertank met een inhoud van 
660.000 liter. De oplevering staat gepland voor medio juni 2018.
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Transformatieopgave KPN Den Haag

WONEN OP DE MAAN
Het Haagse Binckhorst wordt getransformeerd van kantoorjungle naar woonwijk. Een aantal leegstaande kantoorgebou-
wen in dit stadsdeel is en wordt onder handen genomen, om hier woonruimte in te realiseren. Zo ook zes gebouwen op 
KPN-campus Maanplein in Den Haag. Verantwoordelijk voor de realisatie van deze transformatie is Pleijsier Bouw uit 
Nijkerk. Zij bouwt in opdracht van Borghese Real Estate en COD de kantoorkolossen om tot appartementen voor Amvest. 

Met de A12 als uitvalsweg, station Voorburg om 
de hoek en dichtbij het centrum van Den Haag is 
het Maanplein een mooie plek voor mensen die 
op zoek zijn naar een ideale mix van wonen en 
werken. Er is veel groen in het plan en de apparte-
menten worden als premium huurappartementen 
met full-service faciliteiten aangeboden. Remco 
Muller van Pleijsier Bouw is als projectcoördinator 
bijna dagelijks op de bouw aanwezig: “Dit is voor 

Tekst | Anniek Heijs  Beeld | Pleijsier Bouw 

ons een prachtig werk. Uitdagend vanwege de 
grootte, maar zeker ook vanwege de strakke door-
looptijd.” Het Nijkerkse bouwbedrijf heeft twaalf 
maanden om alle zes gebouwen om te bouwen 
tot 250 ruime appartementen. De oplevering in 
twee fases staat gepland voor medio 2018.

SCHAKELEN
Pleijsier Bouw staat voor snel schakelen en korte 
lijntjes. “Wij werken als bouwbedrijf vanuit de 
unieke positie dat we veel van onze opdrachten 
één op één aannemen”, vertelt Muller. “Voor veel 
van onze opdrachtgevers werken we vaker. Juist 

bij dit soort opdrachten is dit snelle schakelen een 
voordeel. Ik heb namelijk op dagelijkse basis con-
tact met zowel de timmerman als de directeur. Zo 
houd je de beslissingsfase compact en de bouw 
op tempo.” 

De doorlooptijd vraagt om een slimme planning 
en grote toewijding van alle betrokken partijen. 
“Wij zien dit project als een uitdaging, maar met 
ons veel van onze onderaannemers en leveran-
ciers ook. Amvest is een goede relatie. Daar ste-
ken we onze nek voor uit. Dat betekent ook risico’s 
willen nemen om de ambities waar te maken.”     ›
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Benieuwd wat we voor ú kunnen betekenen?
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Solarlux glas-vouwwanden.

Flexibele geveloplossingen voor maximale 
openheid en transparantie.

solarlux.nl
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KWALITEIT OPENT DEUREN
“Voor de transformatie van het Maanplein in Den Haag 
produceren en leveren wij alle binnen- en toegangsdeuren”, 
vertelt Dirk den Haan, commercieel manager bij familiebe-
drijf Krepel Deuren uit Klarenbeek. “Alle 277 appartementen 
voorzien wij van een hoogwaardig en compleet deurenpak-
ket inclusief kozijnen, sluitplan, hang- en sluitwerk.”

Bijzonder noemt Den Haan de hoogwaardige afwerking van 
de huurappartementen. “Bij de transformatie van kantoor 
naar woning zijn er veel eisen waarmee we rekening moeten 
houden. Eisen zoals geluidwerendheid, brandwerendheid en 
inbraakveiligheid. Maar ook de kwaliteit van de binnendeu-
ren springt eruit. Zoals de hoogwaardige stompe deuren, 
waarbij in de woonkamer alle deuren voorzien zijn van glas 
voor veel daglicht in de omringende ruimten.”

De transformatieopgave vraagt van alle partners betrokken-
heid en operationele flexibiliteit. Of zoals Den Haan bena-
drukt: “We hebben continu contact en overleg met elkaar 
over de planning. Dit soort opdrachten moet je als co-makers 
aanpakken om het tot een succes te maken.”

RUIMTELIJK EN ENERGIEBEWUST 
Een uitermate smal profiel, in een glazen vouwwand met for-
se afmetingen. Bij de transformatie-opgave Maanplein Den 
Haag lag de lat voor Solarlux Nederland BV hoog. “Een mooie 
uitdaging”, stelt André Jansen van het Nijverdals bedrijf. “IN 
Architects heeft in het ontwerp voor de appartementen een 
prachtig slank profiel ontworpen. Daar sluiten de producten 
uit onze nieuwste Ecoline vouwwandenserie perfect op aan.” 

Ruimte
De glas-vouwwand van Solarlux heeft het slankste profiel dat 
momenteel op de markt verkrijgbaar is, gecombineerd met 
uitstekende isolatiewaarden. Voor de appartementen Maan-
plein is een vouwwand toegepast die niet alleen de ruimtes 
licht en ruimtelijk maakt, maar die het ook qua bedienings-
gemak goed doet. Jansen: “De vensters zijn van binnenuit 
te reinigen, dat betekent dat er geen glazenwasinstallatie 
aan de buitenzijde nodig is. Als leverancier bewegen wij mee 
met de markt. Op dit moment is er behoefte aan oplossingen 
binnen EPC 0 en energieneutraal bouwen. Met onze triple 
glas variant bieden we hier een oplossing die bijdraagt aan 
het verbeteren van de energieprestatie van een gebouw.”

Paradepaardje
“Voor ons is dit project een paradepaardje. Hier kunnen wij 
echt laten zien wat er mogelijk is, als het gaat om transforma-
tie van vastgoed. We werken projectgericht en dat zorgt voor 
kwaliteit en maatwerk. In goede samenwerking een kwali-
tatief hoogwaardige oplossing mogen leveren, dat maakt 
Maanplein een mooi project waar wij trots op zijn!”

      ProjectinfoVERRASSINGEN
“Na het volledig strippen van het interieur en deels 
het exterieur van de panden, herbouwen wij deze 
tot appartementen die zoveel mogelijk voldoen aan 
de nieuwbouweisen. Want de isolerende waarde 
van onder andere de oude gevels en puivlakken vol-
doet niet meer aan de huidige normen. Dit hebben 
wij allemaal aangepakt zodat aan deze eisen wordt 
voldaan.” Comfort, ruimte en licht zijn kenmerkend 
voor de ruimte, waarbij ook balkons aan de gevel 
zijn toegevoegd. “We hebben tijdens het werk vaak 
moeten anticiperen op verrassingen, bijvoorbeeld 
bouwkundige onderdelen, die we tegenkwamen bij 
de sloop en herbouw. Je komt dingen tegen die niet 
op tekening staan. Dat vraagt om de nodige flexi-
biliteit van het hele team. Om zo samen ter plekke 
een oplossing te bedenken.”

MOCK-UP
Om het kwaliteitsniveau te bepalen en vast te leg-
gen, heeft de aannemer een mock-up/proefappar-
tement gerealiseerd, voordat de herbouw startte. 
Op deze wijze was het voor opdrachtgever Amvest 
mogelijk om te beoordelen of hetgeen zij in hun 

programma hadden voorzien ook daadwerkelijk 
aan de verwachtingen voldeed. “Het Programma 
van Eisen was feitelijk op nieuwbouw gericht. Om-
dat het hier van toepassing was in een bestaande 
bouw, vroeg dat nogal wat aanpassingsvermogen 
van alle partijen.”

TRANSFORMATIE VAN DE BUURT
Wat maakt dit project bijzonder? “In de eerste 
plaats dat we in twaalf maanden een hele buurt 
transformeren”, vertelt Muller. “Het is geweldig om 
zo’n mooie campus, zo’n grote kolos in één keer 
klaar te maken. Maar ook de oplossingen die we 
lopende het werk hebben bedacht met elkaar. De 
lichtgewicht composiet balkons zijn hier een goed 
voorbeeld van. En niet in de laatste plaats maakt de 
goede samenwerking met onze opdrachtgever, met 
Amvest en ook binnen ons team dit werk bijzon-
der. We zetten momenteel met zo’n 200 man op 
de bouw alles op alles om de strakke planning te 
halen. Maanplein Den Haag is een mooie referen-
tie. Voor ons en voor alle andere partijen die hier-
aan mee werken. Dit past bij Pleijsier Bouw en dat 
bewijzen we hier!”   ❚
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Slimme balkons 
voor transformatie Maanplein
“Vandaag worden de eerste balkons 
geleverd. Dat is voor ons een bijzon-
der moment.” Aan het woord is Peter 
Kok van Normteq uit Hengelo. “Wij 
bedenken, engineeren, leveren en 
monteren balkonoplossingen. Het 
gekozen materiaalgebruik wordt 
bepaald door de gebouwsituatie 
en door de wensen en eisen van de 
klant, zoals bij de transformatieop-
gave Maanplein Den Haag.”

En juist dat materiaalgebruik, maakt dit moment 
voor zowel Normteq als hoofdaannemer Pleijsier 
Bouw bijzonder. “De architect heeft de aanzet 
gegeven voor een robuust en modern balkon”, 
aldus Kok. “Een balkon van beton bleek te zwaar 
voor de draagconstructie van het bestaande 
kantoorgebouw. Wij hebben de balkons ontwik-
keld inclusief de verankeringen, gemaakt met de 
eigenschappen licht, snel te monteren, onder-
houdsarm en daarmee een perfecte oplossing 
voor deze gebouwtransformatie.” Het bedrijf uit 
Hengelo timmert sinds 2012 hard aan de weg in 
dit marktsegment.

COMPOSITIE VAN HOUT 
EN POLYESTER
“Voor ons is het slim gebruik van energie en 
materialen de belangrijkste drijfveer bij het ont-
wikkelen van balkonoplossingen. Praktisch ieder 
gebouw kan getransformeerd worden naar een 
wooncomplex met buitenruimte-oplossing. Onze 
balkonoplossingen zijn toonaangevend in Neder-
land voor renovatie en transformatie alsook voor 
nieuwbouw.” 

De oplossing voor de transformatiemarkt met 
deze balkons: een robuuste houten frame-con-
structie (lichtgewicht) met een onder- en boven-
plaat die volledig omkleed zijn met glasvezelver-
sterkt polyester. De laag van glasvezelversterkt 
polyester zorgt voor een naadloze en waterdichte 
constructie vanaf de buitenzijde, voor de gewens-
te kleurstelling en voor antislip op het loopvlak. 
Want bij comfortabel wonen hoort ook een plek 
waar je buiten kunt zijn. 

Tekst | Anniek Heijs  Beeld | Normteq SAMENWERKING
De balkons zijn pas in een later stadium aan de 
transformatieplannen toegevoegd. En dat vroeg om 
een doelgerichte oplossing. Want bij het inmeten 
van het gebouw werd veel variatie in de diepte van 
de gevelspouw geconstateerd. In de engineering is 
dit ondervangen door een verankering te ontwik-
kelen die in diepte verstelbaar is, om deze variatie 
te kunnen opvangen. “We werken nauw samen met 
hoofdaannemer Pleijsier Bouw en op meerdere mo-
menten in het traject lopen onze werkzaamheden 
in elkaar over. Goede afspraken zijn dan essentieel 
om alle 184 appartementen binnen de planning 
van een balkon te voorzien. Alle verankeringen in 
de gevel bereiden we daarom al voor, waarbij we 
de balkons bij wijze van afbouw er pas op het laatst 
aanhangen. Zo voorkomen we dat we onze bouw-
partners voor de voeten lopen.”

AMBITIE 
Normteq is een innovatief bedrijf met de ambitie 
om nog meer oplossingen binnen de Nederlandse 
bouwsector uit te rollen. Kok: “We investeren in 
productontwikkeling en zien dat de vraag toe-
neemt. Een project als Maanplein draagt daar 
natuurlijk aan bij. Zo zijn we in het Haagse Binck-
horst ook betrokken bij de transformatie van het 
Junoblok en de Binck (het oude SDU gebouw). 
Voor ons een bevestiging dat er behoefte is aan 
onze balkonoplossingen!”   ❚
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GOEDE BASIS MET STRAKKE VLOERAFWERKING
Strak afgewerkte vloeren vormen een goede basis. Zo ook bij transformatie van werken naar wonen 
op het project Maanplein in Den Haag. Daar verzorgt Strack Vloeren de afwerking met een anhydriet 
vloerafwerking. “Een perfect gladde basis, die vormvast is en goed samengaat met vloerverwar-
ming”, vertelt Ted van Vliet van het Utrechtse bedrijf. 

“De anhydriet vloerafwerking zorgt voor extra geluidwerende kwaliteit van de totale vloer. Met 
name in de woningbouw gelden hiervoor hogere eisen”, aldus Van Vliet. “Ons product wordt als 
sluitstuk op de afbouw van de vloeren aangebracht. Op dit moment wordt gewerkt aan één à twee 
verdieping per week in verschillende gebouwen.” Het project Maanplein omvat zes kantoorgebou-
wen die in twaalf maanden worden getransformeerd tot appartementen. “Voor Pleijsier Bouw maken 
wij nu de dekvloeren, maar wij verzorgen evengoed het complete pakket voor de vloerafwerking 
inclusief de isolatie en vloerbedekking. Daar hebben we de knowhow en vakmensen voor in huis!”

EEN GOEDE BASIS VOOR EEN MOOI INTERIEUR
Bij de transformatie van de voormalige KPN kantorencampus Maanplein in Den Haag wordt kan-
toorruimte omgebouwd tot huurappartementen. Het afwerkingsniveau van deze opgave ligt op 
nieuwbouwkwaliteit en de afbouw van de wanden en het plafond vormen daarvoor een goede basis.

“Wij verzorgen de complete binnenafbouw van zowel de woningen als de gemeenschappelijke 
ruimten van alle zes gebouwen binnen twaalf maanden”, vertelt René Kiezenberg van CBA Tiel 
BV. “We leveren en plaatsen metalstudwanden en systeem-/MS-plafonds. De nadruk ligt hierbij op 
goede kwaliteitsproducten die passen bij het afwerkingsniveau en die snel te verwerken zijn. Hierbij 
houden we rekening met een efficiënt systeem met een goede prijs-/kwaliteitverhouding. De basis 
hiervoor lag in het bestek en we hebben hier ook het advies van producent Knauff meegenomen. 
Zij komen ook geregeld op het project polshoogte nemen. Zo borgen wij dat we de producten op de 
juiste wijze verwerken en dat de kwaliteit voorop staat!”

      Projectinfo


