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VOORWOORD
Met gepaste trots presenteren wij u ‘Beter 
Bouwen’, het Van Vonderen magazine, dat 
wij uitgeven ter gelegenheid van ons 
115-jarig bestaan. Bij zo’n jubileum is het 
terugkijken op een rijke historie, maar vooral 
ook vooruitblikken. Ondanks alle digitaliser-
ing gaat het er nog steeds om dat alles ten 
dienste staat van de medewerkers op de 
bouw. Daar wordt het werk gemaakt! Op de 
volgende pagina’s leest u er meer over.
De cultuur bij Van Vonderen zit hem in 
doorpakken, ook als het even tegenzit. Onze 
medewerkers geven we ook graag de ruimte 
om door te pakken. Dat zie je terug op de 
werkvloer, waar onze vakmensen altijd bezig 
zijn te bedenken hoe dingen beter kunnen - 
en daar ook gevolg aan geven. De titel van 
dit magazine hebben we niet voor niks 
gekozen; ‘Beter Bouwen - met de menselijke 
maat’.
In dit magazine willen we zo veel mogelijk 
facetten laten zien van ons vak in afbouw 
en schilderwerken. Klanten, leveranciers en 
medewerkers komen aan het woord, het  
blijft tenslotte mensenwerk, people’s busi-
ness. En aangezien de meeste mensen 
visueel zijn ingesteld, ontbreekt het niet aan 
prachtige foto’s.
De wereld, en ook de bouw, bevinden zich 
in een periode van transitie. Dat betekent 
nieuwe slimme dingen bedenken met een 
duurzame inzetbaarheid. Zo werkt Van Von-
deren momenteel aan een hybride project 
van Metal stud in combinatie met wanden 

van ander materiaal, prefab gemaakt door 
onze vakmensen. Over de bouwplaats 
waar we dat toepassen, de Lorentzlaan in 
Schiedam, leest u verderop in dit magazine 
meer. 
Ook naar de toekomst toe willen wij het 
bouwtreintje laten rijden voor mooie, grote 
en bijzondere gebouwen. Dat doen wij graag 
samen met al die partners waar wij dagelijks 
mee werken in de bouwketen. Afstemming, 
heldere communicatie en samen werken 
aan slimme oplossingen, leveren meer 
kwaliteit, meer efficiëntie en meer goede 
sfeer. Ook dat is ‘Beter Bouwen - met de 
menselijke maat’. 
Voor de toekomst zetten we in op drie 
kernpunten; digitalisering, duurzaamheid en 
logistiek. Verderop kunt u over deze onder-
werpen meer lezen. Of het nu gaat om 
nieuwbouw, verbouw, renovatie of transfor-
matie, ook na 115 jaar zijn we volop in 
beweging om zo te blijven ontwikkelen en 
groeien.
Via deze weg bedanken wij alle opdracht-
gevers,, leveranciers en medewerkers
voor de totstandkoming van dit prachtige 
magazine. Wij wensen u veel leesplezier!

Hartelijke groeten, 

Conny van Vonderen & Paul Bouman
Directie van Vonderen Groep BV

115 
jaar  
in  

beweging
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Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 
worden overgenomen zonder voorafgaande toe-
stemming van de uitgever. De vermelde informatie 
is met zorg samengesteld. Het is echter mogelijk dat 
deze onvolledig of onjuist is. De uitgever aanvaardt 
hiervoor geen aansprakeijkheid. 
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Wij delen dezelfde ambitie: we 
willen in de bouw veel meer 

als volwaardige partners  
samenwerken’

‘‘‘‘
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Met de komst van Paul Bouman in de directie bij Van Vonderen  
is het bedrijf met recht een familiebedrijf. Hij is de neef van -  

vierde generatie - Conny van Vonderen. Samen zijn ze klaar om 
het 115 jaar ‘jonge’ bedrijf op de kaart te zetten én een lans te 

breken voor samenwerking in de sector.
Toen mede-eigenaar en haar compagnon 
Jos van den Hoven bijna twee jaar geleden 
aangaf het bedrijf te verlaten, was het voor 
Van Vonderen al snel duidelijk dat ze haar 
neef als commercieel directeur zou bena-
deren. ‘Hij is commercieel sterk en heeft veel 
ondernemerservaring.’ Voor Bouman kwam 
de vraag wel als een verrassing, hij kan zich 
het moment nog scherp voor de geest halen. 
‘Ik weet het nog precies. Het was op een 
zondagochtend en Conny zei: onze Jos gaat 
weg. Wil jij niet in het bedrijf stappen? Weet 
je het zeker, was mijn reactie. Als onder-
nemer was ik binnen de tankstationwereld 
verantwoordelijk voor conceptontwikkeling 
van de shops, en de begeleiding van ver-
bouwingen. De interieurwereld en bouwacti-
viteiten zijn mij niet vreemd maar ik ben van 
huis uit vooral commercieel.’ Bouman wilde 
zich eerst grondig in de markt verdiepen en 
is onder andere een dag op pad geweest 
met de operationeel directeur. Vervolgens 
heeft hij zijn ideeën en visie op papier gezet. 
‘Het was voor ons beiden een stap om heel 
goed over na te denken’, stelt Van Vonderen. 
‘Want de samenwerking is intensief en moet 
zo veel mogelijk vanzelf gaan. Het tempo ligt 
hoog en je moet samen heel snel kunnen 
schakelen.’ 
De ambitie die ze delen gaf uiteindelijk de 
doorslag. ‘We willen allebei gewoon heel 
veel. Al jaren sparren we elke dinsdag met 
elkaar’, vertelt Bouman. ‘Dan bellen we 
elkaar op en horen we over en weer wat er 
speelt, maar ook de leuke dingen hoor. Zo 
hebben we allebei nogal een Funda-tic, bou-
wen en verbouwen zit in ons DNA. Dus dan 
is er altijd wel een huis dat we even moeten 
bespreken. Verhalen over het bedrijf waren 
er ook altijd. Van Vonderen was van kindsaf 
aan ook in mijn leven een begrip.’

Respect 
Hun beider overgrootvader Jan van Von-
deren, begon in 1905 aan huis met het schil-
dersbedrijf. ‘Mijn vader moest direct na zijn 
middelbare school ook het bedrijf in’, vertelt 
Van Vonderen. ‘Hij was zelf geen schilder, 
maar had de ambitie het bedrijf verder uit te 

bouwen. Hij maakte af en toe een reisje naar 
Amerika en ontdekte daar het afbouwen met 
niet-dragende gipsbeton-platen en metal-
stud. Dat nam hij mee naar huis.’ Tijdens de 
wederopbouw was vooral in de grote steden 
grote nood aan woningen. Binnen de be- 
staande constructie kon Van Vonderen 
nieuwe woonruimtes op maat creëeren. 
‘Ik zie nog voor me hoe in Rotterdam van 
hele wijken alleen de voorgevel van woon-
gebouwen bleef staan. Achter die gevels 
maakte Van Vonderen dan compleet nieuwe 
woningen.’
Dit jaar is het 115 jaar geleden dat Van 
Vonderen begon met een paar schilders in 
dienst. Inmiddels is de bouwgroep een 
volwaardige partner in de bouw en werken 
dagelijks meer dan honderd eigen 
medewerkers aan de totaalbouw van veelal 
grotere projecten in de transformatie van 

gebouwen, renovatie van woningen, 
ziekenhuizen, scholen, kantoren en hotels. 
Niet alleen het bedrijf transformeerde in die 
periode, ook de bouw dijde enorm uit naar 
bouwplaatsen van formaat waar vaak 
honderden vakmensen van tientallen 
bedrijven dagelijks met elkaar samen-
werken. Van Vonderen en Bouman zien 
daarin een enorme kans om te verbeteren. 
‘In de bouw doen we er nog te weinig aan 
om echt partners te zijn’, stelt Van Vonderen. 
‘Kijk alleen eens naar de faalkosten’, vult 
Bouman aan. ‘We schuiven de hete aard-
appel nog te veel door in de bouw. Er wordt 
uiteindelijk heel weinig gediscussieerd over 
wat er mis gaat.’ De bouw bestaat volgens 
hem nog te veel uit twee werelden: de 
zakelijke kant en de feitelijke bouwplaats 
zelf. ‘Er wordt erg gestuurd op informatie-
stromen en digitalisering, en dat zal ook 

Van Vonderen 1905 - 2020
Het schildersbedrijf is in 1905 in Bergeijk opgericht door Jan van Vonderen senior, die naast 
schilder ook glaszetter was, een drogisterij aan huis had en niet onverdienstelijk fotografeerde. 
Zijn zoon Gerard, die zich in Brussel liet scholen in (kunstzinnige) schilderstechnieken, volgde 
in zijn voetsporen en bouwde het schildersbedrijf verder uit. Kleinzoon Jan van Vonderen junior 
legde vanaf de jaren vijftig en zestig de basis voor de bouwgroep zoals die vandaag nog werkt. 
Hij ontdekte op reizen door Amerika en Australië technieken voor droge afbouw met profielen 
en gipskartonplaten en introduceerde deze werkwijze ook in Nederland. Van Vonderens totale 
dienstverlening  voor afbouw, afwerking en isolatie zorgde voor groei en een stevige positie in de 
markt. In 1965 bouwde Van Vonderen het eerste bedrijfsgebouw, inmiddels werkt het bedrijf in 
het derde nieuwbouwpand. Naast het hoofdkantoor kwamen er vestigingen bij, waarvan Ooster-
hout en Tiel nu nog bestaan. Begin jaren tachtig kwam Conny van Vonderen, als vierde generatie, 
in het bedrijf. Zij nam uiteindelijk het stokje over van haar vader, waarbij de focus op klant- 
gerichtheid en innovatie bleef. Vanuit de afbouw ontstond Cleanrooms, een methode om  
(medische) werkruimtes luchtdicht af te werken. Ook ontwikkelde van Vonderen ISOTEX®,  
waarmee plafonds en wanden niet alleen brandwerend, maar ook akoestisch, isolerend én 
esthetisch worden afgewerkt. Conny van Vonderen verkocht het bedrijf in 2007 aan het zittend 
management, maar kwam in 2013 als partner terug in het bedrijf naast compagnon Jos van 
den Hoven. Toen Van den Hoven in 2018 aangaf te vertrekken, benaderde Conny haar neef Paul 
Bouman als commercieel directeur. In het najaar van 2018 stapte Bouman aan boord bij Van 
Vonderen, dat sindsdien met nog meer recht een familiebedrijf genoemd kan worden. 

INTERVIEW 
Conny van Vonderen 

Paul Bouman
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‘Een deel van de  
verbeterslag zit ook 

simpelweg in de 
begeleiding op de bouw 

zelf. In algemene zin  
is er nog te weinig  
aandacht voor wat  
er nou echt op die  

bouwplaats gebeurt’ 

zeker doorzetten, maar een deel van de 
verbeterslag zit ook simpelweg in de 
begeleiding op de bouw zelf. In algemene 
zin is er nog te weinig aandacht voor wat er 
nou echt op die bouwplaats gebeurt.’  
Volgens Van Vonderen valt er nog een 
wereld te winnen, zowel voor het eigen be-
drijf als de totale bouwketen. ‘Respect is wel 
de basis voor het goed kunnen werken van 
een bouwteam, vooral voor de vakmannen 
die de feitelijke uitvoering realiseren.’ Nog te 
vaak overheersen volgens haar verouderde 
werkmethodieken waarbij onvolkomen-
heden in de afspraken op elkaar afgewen-
teld worden. En zo komt er geen ruimte 
voor waar het om zou moeten gaan: focus 
op goede kwaliteit voor een scherpe prijs, 
door verlaging van de faalkosten. Daar willen 
wij de komende jaren heel veel energie in 
steken. Niet alleen in organisatie, maar ook 
in het verminderen van afvalstromen en het 
verduurzamen van de bouwplaats.’ 

Samenwerken
Communicatie is volgens de twee Van 
Vonderen-directeuren een sleutelbegrip 
als je daadwerkelijk wilt verbeteren. ‘Dat 
mensen in een bouwteam de vrijheid voelen 
om vanuit de eigen expertise hun inbreng 

in het proces te leveren en niet gehinderd 
worden door vermeende tegenstrijdigheden 
in belangen’, licht Van Vonderen toe. En 
dat betekent ook met de uitvoerders op 
een project in de ochtend even koffie en 
een ‘daily stand’ doen. ‘Veel kan inderdaad 
gewoon in een kort overleg samen opgelost 
worden’, vult Bouman aan. ‘De menselijke 
maat blijft ons inziens toch van doorslag-
gevend belang in een optimale samenwerk-
ing.’ En daarmee bedoelen ze ook nadruk-
kelijk om de rol van de vakman niet te laten 
ondersneeuwen in de vaak grote omvang en 
belangen van een bouwplaats. ‘Wij willen de 
vakmannen blijven waarderen, en ze betrek-
ken bij het proces’, stelt Van Vonderen. ‘Wij 
zien juist op projecten waar dit goed gaat, 
iedereen fluitend het werk doen en samen 
resultaten behalen.’ 
En dat lijkt nog extra belangrijk in het licht 
van schaarste op de arbeidsmarkt. Bij Van 
Vonderen is het - ook dankzij het brede 
werkpakket in de totaalafwerking - nog 
meegevallen, maar tijdens de crisisjaren is 
overal flink gesneden in loonkosten. ‘Daar 
betalen we nu als sector de rekening voor’, 
weet Bouman. ‘Handjes zijn er soms te kort. 
Bij de schilders gaat het nog redelijk, daar 
werken wij ook goed samen met de schil-

dersvakschool. In de afbouw is het lastiger 
mensen te vinden. Dan is het belangrijk om 
de voorwaarden te scheppen waarmee je 
vakmensen aan je bindt. Zodat je een goed 
clubje om je heen kunt blijven verzamelen. 
Dat zorgt ook voor continuïteit in het bedrijf.’
Zowel Van Vonderen als Bouman willen in 
dat proces graag de hand uitsteken naar 
opdrachtgevers en leveranciers om waar 
mogelijk de krachten te bundelen. ‘Het is 
toch ook een gedeelde verantwoordelijkheid 
van partners om de bouw te verbeteren’, 
stelt Van Vonderen. ‘Zeker in een markt met 
overcapaciteit, waarbij offertes leidend zijn 
in een aanbestedingscultuur, en de boel ook 
nog flink onder druk komt door de stikstof-
crisis.’ Volgens haar zouden gelijkgestemde 
bedrijven in de bouw veel meer als volwaar-
dige partners kunnen optrekken en ook am-
bities samen kunnen oppakken. Bouman: ‘Ik 
denk echt - en dat is geen unieke gedachte 
- dat je door beter contact en communicatie 
op de bouwplaats het uiteindelijke proces 
en eindresultaat kunt verbeteren. Dat proces 
gaan wij heel graag aan samen met op-
drachtgevers die daarin ook stappen zetten 
of dat willen doen.’ 
Eigenlijk zijn er vooral kansen als het gaat 
om partnerschap, weet Van Vonderen uit de 

CONNY VAN VONDEREN
algemeen directeur
Van Vonderen Groep
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praktijk. ‘Wij zijn van oudsher sterk in die 
menselijke kant, in het partneren met onze 
opdrachtgevers of ketenpartners. Als je 
investeert in de sfeer, en je best doet de 
juiste mensen op het werk te krijgen, dan 
willen ze je op de volgende bouw ook graag 
weer.’ Volgens Bouman draait alles om 
meedenken, met de mensen op de bouw en 
met de klant. ‘Slim zijn in de bouw draait nu 
eenmaal om efficiëntie, zeker in afbouw- en 
schilderwerk, daar is het aandeel materiaal 
niet zo groot. De factor arbeid is heel 
belangrijk, dus hoe slimmer je werkt hoe 
beter het voor iedereen is.’

Drijfveer 
Duurzaamheid, ook in de bouw een actueel 
onderwerp, is een ander speerpunt, stelt Van 
Vonderen. ‘En vanuit het oogpunt van 
innovatie is dat ook altijd al zo geweest. Dat 
zit echt in onze genen.’ De flexibele afbouw, 
en de eigen vondst ISOTEX® zijn voor-
beelden van die innovatieve kant. ‘Soms had 
mijn vader een vooruitziende blik’, memo-
reert zij. Zo is er nu weer veel aandacht voor 
het gedachtegoed van het zogenoemde 
Open Bouwen, waarbij drager en de inbouw 
gescheiden worden om zo een meer 
circulaire (duurzame) invulling voor de 

toekomst te faciliteren. ‘Het eerste boek 
hierover werd geschreven door professor 
John Habraken in 1961, die later met Profes-
sor Age van Randen, Frans de Vries en mijn 
vader de oprichters waren van een stroming 
waarbij men de toepassing hiervan in de 
praktijk van de woningbouw wilde invoeren. 
Dat ging dus allemaal over een flexibele 
indeling voor de bewoners die ze ook in een 
latere fase makkelijk konden aanpassen. Het 
mooie is dat je nu ziet dat een jonge 
generatie architecten dat gedachtegoed 
weer omarmt en woningbouw ontwikkelt 
volgens de principes van die scheiding 
tussen constructie en inbouw van flexibele 
onderdelen.’ 
Maar ze zijn bij Van Vonderen ook gespitst 
op duurzaamheid in de gebruikte materialen. 
‘We werken weer vaker met prefab panelen, 
zodat je minder afvalstromen op de bouw-
plaats hebt en minder restmateriaal in het 
productieproces van de onderdelen’, legt 
Bouman uit. ‘Ook in het schildersbedrijf zijn 
we steeds bezig met nieuwe verfsoorten die 
bijdragen aan een betere leefomgeving voor 
de gebruikers van de panden. We kijken 
naar duurzame kwasten en de emmers 
die we gebruiken zijn inmiddels helemaal 
cradle-to-cradle.’  

‘Ik denk echt - en dat is 
geen unieke gedachte - 

dat je door beter  
contact en communi-

catie op de bouwplaats 
het uiteindelijke proces 

en eindresultaat kunt 
verbeteren’

Over duurzaamheid gesproken, hoe voelt 
het om aan het roer te staan van een bedrijf 
met zo’n rijke en lange historie? Van 
Vonderen geeft toe dat ze over het alge-
meen weinig terug kijkt, maar zich liever op 
de toekomst richt. Dat zij in haar vaders 
voetsporen zou treden, was zeker geen 
verplichting maar wilde ze zelf heel graag. 
‘Als ik een grote kraan zie, voel ik nog steeds 
een adrenalinestoot. Buiten op de bouw-
plaats, vind ik nog steeds het allerleukste. Ik 
was rond de twintig jaar oud toen ik aangaf 
dat ik het bedrijf in wilde.’ Precies die 
drijfveer is niet toevallig binnen de familie 
altijd de motor geweest om de continuïteit 
vorm te geven. ‘Enerzijds door het tijdig 
inspelen op marktbewegingen en anderzijds 
door het bouwen van een team van collega’s 
dat op elkaar kan bouwen. Zo is er breed 
binnen het bedrijf een stevige basis die niet 
alleen maar afhankelijk is van aandeel- 
houders.’ En daarin lijken de beide ‘Van 
Vonderens’ elkaar te vinden, in die gezamen-
lijke ambitie om zowel het eigen bedrijf als de 
bouwsector een toekomst te blijven geven. 
‘Daarin zien we voldoende uitdagingen, geen 
problemen’, benadrukt Bouman. ‘We zien veel 
kansen voor de bouw en kijken er naar uit om 
samen nog meer mogelijk te maken.’ 

PAUL BOUMAN 
commercieel directeur
Van Vonderen Groep
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OPGELEVERD
De mensen van Van Vonderen werken jaarlijks aan 

tientallen projecten. Het één groot en in het  
oog springend, het andere kleiner en meer  

bescheiden. Het is altijd weer bijzonder om te zien  
wanneer projecten na oplevering in gebruik  

worden genomen. Een kleine greep uit een aantal 
aansprekende  projecten waar Van Vonderen aan  

mee werkte.

Fontys Stappegoor
Opgeleverd: oktober 2019

Waar:   Tilburg
Ontwerp:  Paul de Ruiter Architects
Aannemer:  Heerkens van Bavel Bouw
Kenmerken:  20 meter hoog
  4 verdiepingen: 
  Ruimte voorr uim 3.500 studenten 

De rol van Van Vonderen: Afbouw en schilderwerk

Eind 2019 namen Fontys Hogeschool ICT en 
Fontys Academy for Creative Industries hun 
intrek in het prachtige gebouw. Het pand 
heeft een grote open ruimte op de begane 
grond, die flexibel in te delen is. Het casco is 
in zijn geheeld prefab gebouwd. 
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Transformatie De Ploeg
Eerste oplevering: begin 2017

Waar:   Bergeijk 
Ontwerp:  Diederendirrix architecten (exterieur) 
  en Atelier van Asseldonk (interieur) 
Projectleiding:  Lex Burgmans Bouwbegeleiding 
Kenmerken:  Rijksmonument uit 1956
  Voormalige weverij
  8.000 m2

De rol van Van Vonderen: Afbouw en schilderwerk

Rijksmonument De Ploeg, het resultaat van 
een samenwerking van architect en meubel-
ontwerper Gerrit Rietveld en tuinarchitect 
Mien Ruys. Raakte langzaam in verval en was 
een monumentaal blok aan het been gewor-
den. Nu bijna 60 jaar later, heeft tentoon-
stellings- en expositieontwikkelaar Bruns 
het pand volledig gerenoveerd. In eigen 
beheer, zonder hoofdaannemer en met hulp 
van verschillende specialistische aannemers 
en leveranciers, precies zoals men dat 60 
jaar geleden ook had gedaan. 
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Transformatie Strijp-S
Eerste oplevering: 2013

Waar:   Eindhoven 
Ontwerp:  Bureau Diederendirrix, Eindhoven  
  & Jo Coenen architecten, Maastricht 
Projectleiding:  West8  
Kenmerken:  Industrieel erfgoed
  Ovale trappenhuizen
  Duurzaam

De rol van Van Vonderen: Binnenafbouw, zowel 180.000 m2 iso-
lerende wanden als afwerking van de bijzondere trappenhuizen

Strijp-S is een voormalig fabrieksterrein van 
Phillips dat als geheel een transformatie 
doormaakt. Zo ook de radiofabrieken SAN 
(Anton) en SBP (Gerard). Paul Diederen van 
Diederendirrix brengt in ‘Anton’ een aantal 
ovale trappenhuizen aan, die ten opzichte 
van elkaar verspringen. Daardoor ontstaan 
er verticale, horizontale en diagonale zicht-
lijnen, dwars door de verdiepingen heen.

Rijksmuseum
Eerste oplevering: begin 2013

Waar:   Amsterdam  
Architect : Pierre Cuypers (1885) 
  Cruz y Ortiz / Van Hoogevest Architecten 
Aannemer:  JP van Esteren  
Kenmerken:  Rijksmonument uit 1885 
 
De rol van Van Vonderen: Glas- en schilderwerk 

Het Rijksmuseum toont acht eeuwen  
Nederlandse kunst en geschiedenis in een 
prachtig gerestaureerd en vernieuwd  
gebouw. Van Vonderen Schildersbedrijf 
heeft alle binnenschilderwerken van  
ondermeer houten en stalen binnen- 
kozijnen en plafonds verzorgd. De 
kleurkeuze voor de wanden met 7 ontwik-
kelde tinten in een matte muurverf (Sikkens 
Rijks Colors) heeft inmiddels wereldwijde 
bewondering geoogst.
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Onderwijscentrum Erasmus MC
Eerste oplevering: 2012

Waar:   Rotterdam 
Ontwerp:  Claus en Kaan Architecten 
Aannemer:   JP van Eesteren 
Kenmerken:  Met glas overkapt onderwijsplein 
  400 werk- en studieplekken
 
De rol van Van Vonderen: plaatsen wanden en plafonds en estrich 
vloeren

Het onderwijscentrum van het Erasmus MC 
vormt het hart van de faculteit Genees-
kunde. Dé ontmoetingsplek is het lichte en 
ruimtelijke onderwijsplein. Het plein biedt 
onder andere ruimte aan meer dan 400 
werk- en studieplekken en de Medische 
Bibliotheek.  Beeldbepalende elementen 
zijn een glazen dakconstructie, die het  
gehele plein overspant, en een enorme 
boekenwand met 2 kilometer aan weten-
schappelijke boeken en tijdschriften.
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Op deze bouwplaats vormen ze een perfecte tandem. Hoofduitvoerder JAN VAN DER PASCH van Hazenberg 
Bouw schept genoegen in het herbestemmen van gebouwen. De mannen van Van Vonderen zijn blij dat 

alles lekker loopt. ‘En dat voel je uiteindelijk ook financieel.’
Op deze bouwplaats geen kantoor in de 
keet voor hoofduitvoerder Jan van der Pasch 
van Hazenberg Bouw. Zijn bureau staat in de 
portiersloge van het markante gebouw dat 
ooit werd gebouwd als verpleegstersflat aan 
het Geert Grooteplein in Nijmegen. Het 
U-vormige pand heeft een verdiepte tuin, 
bakstenen muren en nog veel typische 
details uit de Bossche Stijl waarin het is 
gebouwd. En dat is precies wat Van der 
Pasch zo aanspreekt aan transformaties en 
herbestemming. ‘Het zijn gebouwen met 
een verhaal, waar je tijdens de renovatie nog 
van alles kunt tegenkomen.’ Nieuwbouw is 
hem allemaal veel te standaard, op het 
‘uitgekauwde’ af, terwijl bij transformaties 
regelmatig een beroep wordt gedaan op 
improvisatievermogen. 
Van Vonderen lijkt de perfecte partner in dit 

soort transformaties, met zowel afbouw als 
schilderwerk in huis. Het is dan ook niet de 
eerste keer dat de bedrijven nauw samen-
werken. In dit geval kreeg Hazenberg Bouw 
in 2019 de opdracht voor de transformatie. 
‘Wij hebben toen zelf Van Vonderen erbij 
gevraagd’, vertelt Van der Pasch. ‘Het mooie 
aan samenwerken met vaste partners is dat 
je weet wat je aan elkaar hebt. Uiteindelijk 
kost een vierkante meter wand de prijs die 
er voor staat, maar er schuilt zo veel meer 
achter de prijs. Gelukkig draait het niet meer 
alleen om de goedkoopste aanbieder, 
kwaliteit staat bovenaan. Als je kunt lezen en 
schrijven met elkaar, loopt de bouw beter en 
dat voel je uiteindelijk ook financieel.’
Nog even los van de werksfeer, want die 
telt natuurlijk ook mee. Hein Hakkens is als 
commercieel technisch adviseur van Van 

‘Een goede  
samenwerking 
voel je uitein-

delijk ook in de 
portemonnaie’ 

Jan van der Pasch
Hoofduitvoerder
Hazenberg Bouw

Hein Hakkens  
commercieel/technisch adviseur
Van Vonderen

TRANSFORMATIE 
VERPLEEGSTERFLAT 

NIJMEGEN
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Vonderen betrokken bij het Transitorium. Hij 
heeft actief meegedacht met Hazenberg en 
hoofduitvoerder Van der Pasch in het voor-
traject. ‘We zoeken elkaar steeds eerder op 
aan de voorkant’, zegt Hakkens. ‘Zo denken 
wij actief mee met te verwachten uit- 
dagingen en knelpunten.’
Vroeg met elkaar aan tafel zitten, betekent 
ook dat je de werkschema’s beter kunt 
afstemmen. De laatste jaren werken veel 
bouwplaatsen met leanplanningen, een 
methode die is overgewaaid uit de productie-
industrie. Alle partners binnen een project, 
inventariseren in een gezamenlijke sessie op 
basis van de opdracht alle werkzaamheden. 
Die sessie levert uiteindelijk een overzich-
telijk blokkenplan op voor de hele duur van 
de bouw, waarin met kleuren de verschil-
lende werkzaamheden en partners hun plek 
krijgen. Dat systeem vervangt de traditionele 
zesweekse papieren bouwplannen. ‘Hier zijn 
we eind vorig jaar van start gegaan met een 
kleine leanplanning voor maar twee 
verdiepingen. Een maand later zijn we de 
complete leanplanning voor het hele project 
gaan maken’, vertelt Van der Pasch. ‘ 

Zo konden we in de praktijk ontdekken wat 
anders en beter kon. Riolering moest hier in 
de wanden, dat betekent dus ook dat de 
loodgieter voor moet lopen op de afbouwers 
van de wanden. Daar kun je per verdieping 
de planning op afstemmen.’ 
Van der Pasch en Hakkens laten op het 
planbord zien hoe het werkt, tot nu toe loopt 
alles nog mooi op schema. ‘Gelukkig wel, 
anders hadden we het niet goed gedaan’, 
zegt Van der Pasch lachend. Ondertussen 
komt ook Peter, Van Vonderens hoofd- 
uitvoerder op deze bouwplaats, erbij staan. 
Twee keer per week houdt hoofduitvoerder 
Van der Pasch hier een ‘daily stand’, waarbij 
alle uitvoerders present zijn, om overzicht te 
bewaken. ‘Staat de installateur geboekt, 
maar verwacht Van Vonderen op dezelfde 
dag transport, dan passen we de werkzaam-
heden op elkaar aan. Anders krijg je opstop-
pingen in de gangen.’ 
 
‘In het blik’ 
De uitvoerder leidt ons rond. Het gebouw 
huisvestte ooit in twee vleugels van zeven 
verdiepingen verpleegsters die er een 

Transitorium: 
verpleegstersflat 

transformeert 
naar studenten-

huisvesting
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(slaap)kamer hadden en voor de rest gebruik 
maakten van centrale keukens en wasgele-
genheden. De transformatie voorziet in het 
slopen van alle tussenwanden en vervolgens 
terugbouwen van 156 zelfstandige studio’s 
van rond de dertig vierkante meter met 
eigen voorzieningen voor de bewoners plus 
nog drie kamers met gedeelde badkamer en 
keuken. In sommige gevallen is al goed te 
zien hoe het er straks uit zal zien, waar het 
keukenblok komt én de zitjes in het raam-
kozijn. Dankzij de verdiepte ramen, is er 
ruimte om de vensterbanken te gebruiken 
als bankjes. Die vensterbanken worden - 
omdat ze veel te verduren zullen krijgen - 
uitgerust in natuursteen. De dagkanten zijn 
minimaal bekleed met hout en vervolgens 
ook afgewerkt met natuursteen zodat een 
mooi geheel ontstaat. ‘Dat was een vondst 
van een van onze mannen, die op de bouw 
mee heeft gewerkt aan dat stukje van het 
ontwerp’, licht de uitvoerder toe.
Zijn planning blijkt een behoorlijke uitdaging, 
omdat in het deel tussen de twee vleugels 
de asbestverwijdering uitloopt. ‘Tijdens het 
slopen bleek er flink veel meer asbest in het 

pand te zitten dan we optisch konden zien’, 
licht hij toe, terwijl hij laat zien dat sommige 
ruimtes  nog hermetisch zijn afgesloten om 
blootstelling aan asbest te voorkomen. Dat 
betekent dat hij in die ruimtes nog niet - zo-
als wel was voorzien - aan het werk kan, en 
ook nog niet in de achterste vleugel. In de 
voorste vleugel zijn de werkzaamheden 
soms al in een vergevorderd stadium, 
afhankelijk van de verdieping. De ene etage 
staat ‘in het blik’, legt hij uit, terwijl hij de 
metalstud-profielen aanwijst, terwijl op 
andere verdiepingen de wanden enkellaags 
zijn opgezet, zodat installateurs en lood- 
gieters er nog bij kunnen. Op sommige 
plekken zijn de afbouwers al bezig met de 
plafonds en zijn de wanden al klaar voor 
stuc- en schilderwerk.  
 
Duurzame keuzes
Je kunt niet alles ondervangen en van 
tevoren inschatten, weet ook Van der Pasch. 
Voor hem is het de charme van werken in 
bestaande bouw. ‘Zo’n gebouw laat zich niet 
makkelijk in standaardmodellen vangen. Dat 
is ook een reden waarom werken met BIM 

nooit helemaal werkt in transformaties’, stelt 
hij. ‘BIM rekent alle ingegeven meters door, 
ook naar materialen zoals verf en tegels. 
Terwijl wij soms in het werk besluiten dat 
sommige tegelvloeren behouden kunnen 
worden. Hetzelfde geldt voor deuren: als  
je niet uitkijkt, zijn in BIM alle deuren 
gedetecteerd én besteld. Maar soms zijn 
oude deuren nog heel goed en wil je ze niet 
vervangen. Dat betekent dat je bij transfor-
maties de BIM-modellen nog helemaal langs 
zou moeten lopen. Dan schiet het zijn doel 
voorbij.’
Niet alleen de herbestemming van panden 
op zich heeft al een duurzaam karakter. Ook 
in de bouw is rekening gehouden met zo 
veel mogelijke duurzame keuzes en oploss-
ingen. Zo is alles van binnenuit geïsoleerd, 
krijgen de daken zonnepanelen en wordt de 
verwarming op termijn gekoppeld aan een 
duurzame warmtebron van het Rad-
boudumc. De karakteristieke uitstraling van 
het gebouw blijft behouden. En zo kan het 
Transitorium dankzij duurzaam hergebruik 
weer jaren mee. 

Transitorium
Nijmegen

Transformatie verpleegstersflat naar  
studentenhuisvesting
Start renovatie: december 2019
Oplevering: gepland januari 2021
Aantal appartementen/kamers: 159

Opdrachtgever: SSH&
Architect: Van Hontem Architecten 
Aannemer: Hazenberg Bouw
Afbouw en schilderwerk: Van Vonderen 
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SIGMA LAK & MUURVERF 
KOPPELT ZORGSPECIFIEKE EISEN

AAN ESTHETIEK
Aan de Bredase Molengracht verrees in 32 maanden tijd in totaal tachtigduizend vierkante meter nieuw-
bouw voor het Amphia ziekenhuis. Tot 2021 wordt de bestaande bouw gerenoveerd (rechtsboven). Dan 
heeft Zuidwest-Nederland een topklinisch ziekenhuis en een centrum voor high turnover-zorg op één 

locatie, met een verzorgingsgebied van 400.000 mensen.
Het Amphia ziekenhuis is opgevat als 
een ‘healing environment’ waarin alle 
gebouwaspecten bijdragen aan het 
comfort en het welzijn van patiënten, 
medewerkers en bezoekers. Zelfs bij 
de keuze van de lak en muurverf werd 
niets aan het toeval overgelaten. ‘In de 
zorgsector gelden zeer specifieke eisen’, 
weet Leon Jansen, Regio Manager Archi-
tectural Coatings bij PPG, dat speciaal 
voor dit project zijn meest innovatieve 
muurverven en lakken inzette.

Evenwicht
In de huidige context van bacteriële en 
virale infecties zoals corona COVID-19 

staat de reinigbaarheid van zorgruimtes 
hoog op de agenda. ‘Op basis van 
toegespitste research & development en 
deskundige feedback van bouwheren, 
architecten en andere bouwactoren 
zetten we sterk in op de ontwikkeling 
van hygiënische oppervlakken die zeer 
goed reinigbaar zijn, maar die tegelijk 
ook bijdragen aan de esthetiek en 
sfeerbeleving. Verven voor de zorgsector 
mogen geen vluchtige organische 
stoffen of weekmakers bevatten, mogen 
geen kwalijke geurtjes afscheiden en 
moeten een hygiënisch, vuilafstotend 
oppervlak hebben, zij het zonder in te 
boeten aan technische en mechanische

Amphia
SIGMA PERFECT MATT 

Advertorial 
PPG COATINGS
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capaciteiten. Dat is een delicaat even-
wicht.’
In totaal 100 000 vierkante meter wan-
den en plafonds werden geschilderd 
door Van Vonderen Groep. Verschillen-
de Sigmaproducten zijn toegepast zoals 
Sigma S2U Nova Primer, Satin  
& Gloss. Een watergedragen lakken- 
assortiment dat huidvetresistent is en zo 
het ontstaan van vuile vlekken tegen-
gaat. Voor de muren en plafonds werd 
er gewerkt met Sigmapearl Clean Matt 
/ Satin en Sigmatex Superlatex Matt / 
Satin zowel in wit als in fellere kleuren. 
Deze muurverven zijn reinigbaar zonder 
glimmende vlekken te veroorzaken. 

Door de reinigbare eigenschappen van 
de verf wordt het project meteeen ook 
duurzamer. Door het gebruik van kwali-
tatieve verven als de Sigmatex Super-
latex Satin kun je de onderhouds- 
schilderwerken met enkele jaren ver-
lengen, waardoor je tot twintig procent 
CO² kunt reduceren, naast de kost van 
toekomstige onderhoudswerken. 

Duurzaamheid
Bij Sigma Coatings is duurzaamheid een 
manier van werken. Het betekent dat 
elke fase van de ontwikkeling en het 
gebruik van een product of dienst wordt 
onderzocht en dat ervoor wordt gezorgd 

dat de impact ervan op de mensen en 
de omgevingen waarin ze zich bevinden 
op lange termijn zo positief mogelijk is. 
‘Minder gebruiken om de dingen die we 
nodig hebben te maken, lijkt gezond 
verstand te zijn. Maar dat betekent niet 
dat we moeten inleveren op de kwali-
teit. Daarom herzien en ontwikkelen we 
voortdurend de ontwikkeling van onze 
coatings en creëren we hoogwaardige 
producten met specifieke toepassingen 
in het achterhoofd. Om er voor te zorgen 
dat de ondergrond de best mogelijke 
bescherming krijgen, zijn de applicatie- 
intervallen langer en de uitstoot wordt  
geminimaliseerd.’

Amphia Ziekenhuis Breda 
572 eenpersoonskamers met eigen sanitair 
Oplevering: novembert 2019

Architect:  Wiegerinck architectuur  
  en stedenbouw, Arnhem
Schildersbedrijf Van Vonderen Oosterhout
Bouwtijd:  32 maanden
 
80.000 m² nieuwbouw voor 4.500 
medewerkers

17
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Tommy van Beem meldde zich aan toen Hazenberg Bouw in Vught vijf jaar geleden aangaf de focus te 
leggen op Building Information Modelling, oftewel BIM. Inmiddels is hij manager van een serieuze BIM-

afdeling die niet alleen Hazenberg maar ook de ketenpartners - waaronder Van Vonderen - wil meenemen 
in het BIM-proces. ‘We moeten anders naar de bouw gaan kijken.’

De afspraak met Tommy van Beem op het 
hoofdkantoor in Vught valt tijdens de 
carnaval. Het kantoor is dan ook formeel 
gesloten maar er blijken alsnog een paar 
mensen aan het werk te zijn. Waaronder 
Van Beem. ‘Het is wel even lekker dat het zo 
rustig op kantoor is. Normaal is het hier veel 
drukker en zitten hier meer dan honderd 
man.’
Sinds vijf jaar mag Van Beem zich BIM-
manager bij Hazenberg noemen. ‘Voor-
heen was ik werkvoorbereider bij een 
andere aannemer en dus ook bekend met 
de knelpunten in de bouw. BIM leek een 
oplossing voor die knelpunten te kunnen 
zijn, en had dus mijn interesse. Toen deze 
baan voorbij kwam, besloot ik dus de sprong 
in het diepe te wagen. Het meeste heb ik 
mezelf aangeleerd’, zegt Van Beem. 
Inmiddels is hij er wel achter dat BIM 

misschien niet overal zaligmakend is, maar 
wel degelijk een forse meerwaarde heeft. ‘Je 
moet je vooral realiseren dat het werken met 
BIM een andere manier van werken is, 
waarbij de gehele bouwketen nodig is. Als 
Hazenberg gaan we die transitie maken. 
Maar dan hebben we de rest van de keten 
ook nodig, want die is immers zo sterk als 
zijn zwakste schakel.’
En dus werden geselecteerde partners uit 
die keten onlangs uitgenodigd om in een 
inspiratiesessie kennis te maken met BIM 
en ze zo wellicht te inspireren tot het maken 
van de overstap of verder te profes- 
sionaliseren van de stappen die al zijn 
genomen. ‘De bouw kent een aantal grote 
uitdagingen waarvan ‘meer doen met 
minder mensen’ wel de grootste is. BIM kan 
een cruciale rol spelen wanneer het gaat om 
de efficiëntie die dat mogelijk zou kunnen 

BIM biedt kans om de uitdagingen 
 in de bouw te overwinnen

‘‘‘‘
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maken. Die informatie delen we graag’, zegt 
Van Beem. 

Inspiratie
Op de BIM-afdeling bij Hazenberg werken 
inmiddels zo’n zes mensen, van modelleurs 
tot coördinatoren en allemaal met hun eigen 
expertise. Toch wordt niet al het werk in 
3D-modellen gevat. ‘Als Hazenberg zijn we 
ons in de loop der jaren naast ons ge- 
bruikelijke woningbouw-, herbestemmings-, 
transformatie- en restauratiewerk ook meer 
gaan toeleggen op het ontwikkelen van 
eigen projecten. Dat is inmiddels zo’n 25 
procent van het werk en daar zie je de 
absolute meerwaarde van BIM’, zegt Tommy 
van Beem. ‘Je hebt hier immers het volledige 
proces in eigen hand. Dit geeft de mogelijk-
heid om BIM te “bouwen”, waarmee de vraag 
vanuit acquisitie het best wordt beantwoordt.’

Hij gaat verder: ‘Wij bieden concept- 
woningen aan die klanten aan kunnen 
passen. Wil iemand een stopcontact dertig 
centimeter verplaatsen, dan kan dat. Wij 
passen het aan in het BIM-model en de be-
treffende wand wordt door onze eigen TBI-
betonfabriek uitgelezen en precies volgens 
BIM-model geproduceerd. Vervolgens komt 
de juiste wand als prefab-onderdeel aan op 
de bouw.’
Volgens Van Beem zorgt deze werkwijze er 
niet alleen voor dat onderdelen veel nau-
wkeuriger gemaakt zijn en alles goed op 
elkaar past maar ook dat het vele malen 
sneller gaat. ‘Zo hebben we een project voor 
193 woningen lopen waarvan we het proces 
op deze manier hadden gestroomlijnd. Het 
lukte ons om op deze manier zeven casco’s 
per week te monteren. Een mooie prestatie’, 
stelt Van Beem. 

Renovatie
Ondanks dat BIM zich in de nieuwbouw 
aardig aan het bewijzen is, menen sceptici 
dat het in de transformatie- en renova-
tiebouw een veel kleinere meerwaarde 
heeft. Tommy van Beem snapt de achter-
docht maar is het er tegelijkertijd ook niet 
helemaal mee eens. ‘Natuurlijk moet je 
kijken of het uitwerken van een bestaand 
gebouw in een 3D-model de inspanning 
waard is. Maar dat kan echt wel zo zijn. Zo 
deden we een restauratie bij ARTIS-Groote 
Museum waarbij we besloten hebben het 
bestaande vloerenveld in een model uit te 
werken. Dat had een directe meerwaarde 
omdat op deze manier voor de restauratie 
aanzienlijk minder staal nodig bleek te zijn. 
Nog los van de inzet van scantechniek die 
veel onnodig sloopwerk overbodig maakt. 
Het gaat erom dat je slim kijkt naar waar het 

Update
BIM

KONINGSHOF  
te Zwijndrecht 

Door Hazenberg volledig met behulp 
van BIM gebouwd. 
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Update 
BIM

Dat het werken met Building Information  
Modelling, oftewel BIM, in theorie enorme 

voordelen kan bieden op de bouwplaats staat niet 
ter discussie. Van Vonderen volgt de ontwik-

kelingen dan ook op de voet, traint ondertussen 
haar medewerkers en experimenteert met het 

werken met de digitale modellen.

nuttig kan zijn’, zegt Van Beem. ‘Want 
inderdaad kan het ook zo zijn dat het 
restaureren zo speciaal en specifiek moet 
gebeuren dat het de inspanning niet waard 
is.’

Ketenpartners
Met het organiseren van inspiratiesessies 
hoopt Van Beem dat meer ketenpartners 
met BIM gaan werken. Zo ook van Vonderen 
dus, en de reden is simpel. ‘Ook als wij metal 
stud-wanden intekenen, hopen we dat die 
uiteindelijk met de juiste specificaties en 
aanpassingen geplaatst worden. Door te 
werken met BIM ben je ook als partner of 
toeleverancier eerder betrokken, weet je wat 
er nodig is en kun je daar op inspelen’, zegt 
Van Beem.
En dat heeft voor bijvoorbeeld Van Vonderen 
nog andere voordelen. Zo kun je volgens Van 
Beem dankzij BIM goed hoeveelheden 
bepalen voor calculatie en werkvoor- 
bereiding, is het mogelijk knelpunten op te 
lossen met medeprojectpartners, krijg je 
visueel inzicht in ontwerp- en detailaan- 
sluitingen. ‘En dan hebben we het nog niet 
eens over de logistieke aspecten en de 
verdere uitrol van BIM op onze bouw- 
plaatsen voor de vaklieden.’ 
Volgens hem maakt het werken in BIM 
heel duidelijk dat je allemaal aan hetzelfde 
werkt. Iedereen wordt onderdeel van het 
grotere geheel. En dat is iets heel anders 
dan op het laatste moment even in komen 
vliegen en je eigen onderdeel verzorgen.  Je 
kunt dus ook vroeg bij het project betrokken 
worden en meedenken over hoe het beter 
en efficiënter zou kunnen. En ja, dan mag 
wat mij betreft het uiteindelijke wandje best 
wat meer kosten. Als we de aantallen die in 
de maatschappij gevraagd worden willen 
halen, dan moeten we echt op die manier 
gaan denken. En niet alleen het halen van 
aantallen, ook duurzaamheid en circulariteit 
worden steeds belangrijker. Het is echt van 
belang dat we met z’n allen anders tegen 
het bouwproces aan gaan kijken’, zegt Van 
Beem. 
De BIM-manager realiseert zich dat de 
bouwwereld ietwat conservatief van aard is 
en dat veranderingen traag gaan. Maar ze 
verandert wél. ‘En dat is waar het ons om 
gaat. Iedereen zo veel mogelijk meenemen 
in dat proces, zodat we het kunnen hebben 
over wat je komt brengen in plaats van wat 
je komt halen.’

Op de bouwplaats weten ze maar al te goed 
dat de praktijk een stuk weerbarstiger kan 
zijn dan de theorie. Wat op de tekening een 
makkie lijkt, blijkt in het echt een hele klus. 
Om nog maar te zwijgen van gemaakte 
foutjes in een tekening die op de bouw-
plaats moeten worden opgelost. Door te 
werken met BIM en 3D-modellen zouden 
heel veel van deze fouten en daarmee ook 
de faalkosten, voorkomen kunnen worden. 
Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat 
eigenlijk de gehele bouwketen met BIM gaat 
werken. Dat is nog niet zo. ‘Maar wij merken 
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wel dat steeds meer klanten met BIM-
modellen werken’, zegt Samir el Mezamzi, 
calculator bij Van Vonderen. Hij maakte 
het werken met de digitale 3D-modellen 
zichzelf eigen en is daardoor nu intern de 
BIM-specialist. ‘Dat klopt. En nu probeer ik 
in samenspraak met anderen te bepalen of 
een overstap op BIM al zin heeft en welke 
software we daarvoor dan zouden moeten 
gebruiken.’
In de dagelijkse praktijk werkt de calculator 
veel samen met werkvoorbereider Willem 
Hoeijmans. Hij en een aantal collega’s 
hebben al een BIM-oriëntatiecursus gevolgd 
die later dit jaar een meer inhoudelijk 
vervolg gaat krijgen. Ook Hoeijmans ziet de 
voordelen van het werken in BIM maar 
constateert ook dat de praktijk nog niet 
helemaal zo ver is. ‘Het grootste probleem is 
dat je er nog niet van uit kunt gaan dat het 
model waar je mee werkt, ook klopt. 
Daardoor is altijd nog een controleslag nodig 

en in ons geval soms ook nog het uitwerken 
in reguliere bouwtekeningen’, zegt Hoeij-
mans
El Mezamzi vult aan: ‘Voor mij als calculator 
geldt dat ik veel sneller en gemakkelijker kan 
zien wat voor werk er gedaan moet worden, 
over wat voor oppervlakten we het heb-
ben en vooral hoe het werk gedaan moet 
worden. Het maakt namelijk nogal uit of 
onze mensen er gemakkelijk bij kunnen. Dat 
zie je in een 2D-tekening van een wand niet 
altijd. Door zo’n model krijg je veel meer een 
gevoel bij de omvang van een project. Dat is 
voor mijn werk een enorm voordeel.’

Bijblijven
Beide heren zijn er van overtuigd dat 
uiteindelijk het werken met BIM in de hele 
bouwsector wel gemeengoed zal worden. 
Maar wanneer dat precies is? ‘Wij merken 
nu al dat we steeds meer projecten in 
BIM-modellen aangeleverd krijgen’, zegt El 

Mezamzi. ‘Volgens mij is deze ontwikkeling 
niet meer te stoppen.’
‘Dus wij gaan ook in dat proces mee’, vult 
Hoeijmans aan. ‘Wij hebben de ambitie om 
een belangrijke partner voor onze klanten 
te zijn, dat betekent automatisch dat we bij 
moeten blijven. Werken met BIM biedt die 
mogelijkheid. De komende periode gaan wij 
gebruiken om uit te zoeken wat we precies 
nodig hebben en onszelf bekwamen in de 
fijne kneepjes’, zegt Hoeijmans. 
Dat de belofte van minder faalkosten door 
het werken met BIM zal worden ingelost, 
daarvan zijn Hoeijmans en El Mezamzi niet 
overtuigd. ‘Tot nu is gebleken dat je ook 
de 3D-modellen goed moet checken. Veel 
hangt af van de kwaliteit van de modellen 
en of daadwerkelijk het gehele project in 
een model is gezet. Je kunt er niet blind van 
uitgaan dat zo’n model klopt of volledig is. 
Voorlopig blijft een controleslag nog nodig’, 
meent Hoeijmans. 

To BIM or not to Bim, 
that’s the question
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Toen Marco Mollen voor het eerst in Eindhoven een akoestische spuitmortel op een isolatieplaat 
smeerde, realiseerde hij zich niet dat hij 18 jaar later zijn ‘uitvinding’ ook in Hilversum zou toepassen. 
Mollens werkwijze is inmiddels uitgegroeid tot een door Van Vonderen geregistreerd merk, ISOTEX®, 

en aanzienlijk geperfectioneerd. 
In de nieuwe Hilversumse wijk Anna’s Hoeve 
komen 57 nieuwbouwappartementen met 
een, volgens de folder, hoog afwerkings-
niveau. Uitkijkend over sportvelden en dus 
veel groen heeft het project de naam ‘Hart 
van Anna’ meegekregen. Op het moment 
dat we op de bouw arriveren, wordt het 
gehele complex gereed gemaakt voor 
oplevering binnen een paar weken. 
De appartementen worden verhuurd inclu-
sief een parkeerplaats op de binnenplaats 
die deels wordt omsloten door het complex. 
Voor zover aanwezig is het plafond boven 
de parkeerplaatsen afgewerkt met ISO-
TEX®. De kenmerkende korrelige afwerking 
oogt ook hier strak en netjes. ‘We passen dit 
inderdaad het meeste toe rond parkeerp-

laatsen en in parkeergarages. Maar het is 
ook bijzonder geschikt om bijvoorbeeld oude 
trappenhuizen mee op te knappen en te 
renoveren. Dat doen we ook veel’, zegt 
Marco Mollen. De projectleider van Van 
Vonderen stond 18 jaar geleden aan de 
bakermat van de ontwikkeling van ISOTEX®. 
’Ken je dat geluid van voetstappen in een 
galmend trappenhuis of parkeergarage.  
Met dit op je plafond en muren ben je dat 
kwijt.’

Goed idee
Een goed idee ontstaat vaak spontaan. Zo 
was ook Mollen helemaal niet bezig met 
het ontwikkelen van een nieuw product. 
‘Het idee ontstond spontaan toen we aan 

het werk waren. Ik vroeg me gewoon af of 
het ook mogelijk was om mortel op isolatie 
platen te smeren en hoe dat zou werken’, 
zegt Mollen. ‘Dat bleek te kunnen en toen 
zijn we daar gewoon verder mee gegaan.’
Tot dat moment werden in parkeergarages 
of vergelijkbare weerbarstige locaties 
cellulose mortels en houtwolcement 
toegepast. Het zijn producten die tot op de 
dag van vandaag nog worden gebruikt. Maar 
wanneer je hogere eisen stelt aan brand-
werendheid, thermische en geluidsisolatie 
kom je daar niet helemaal mee uit. 
Doordat Mollen een combinatie had ge-
maakt tussen isolerende platen en mortel 
kwamen die hogere eisen ineens wel in 
beeld. ‘We wisten alleen niet of we er ook 

Vonderen-vondst 
al 18 jaar een 

sterk merk
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MATERIA  
ISOTEX

Eigenschappen ISOTEX®:
 
- stootvast
- snelle montage
- zeer brandveilig
- naadloos systeem
- hoge thermische isolatiewaarde
- contouren van de ruimte volgend
- geen zichtbare bevestigingsmiddelen
- uitstekende akoestische eigenschappen
- toepasbaar in zowel nieuwbouw- als 
renovatieprojecten
- strakke naadloze afwerking van sparingen, 
balken, wanden en randstroken

echt meters mee zouden kunnen maken. 
Gelukkig vonden we een opdrachtgever die 
mee wilde denken. Hij stond het ons toe om 
bij wijze van proef de parkeerkelders van 
een woontoren in Eindhoven af te werken. 
Het resultaat was naar iedereens tevreden-
heid.’ En al snel volgden nog eens vijf torens 
in Nieuwegein waar Mollen met de nieuwe 
materiaaltechniek aan de slag kon.
 
Geperfectioneerd
Achttien jaar later is ISOTEX® behoorlijk ge-
perfectioneerd. ‘Na de proef zijn we natuur-
lijk verder gegaan en hebben we het op hon-
derden plekken in Nederland aangebracht.’ 
De combinatie blijkt uitstekend geschikt om 
op slecht of niet-geïsoleerde ondergronden 

aan te brengen zoals plafonds en wanden 
in parkeergarages, bergingen en trappen-
huizen van appartementen en kantoor-
gebouwen.
‘
Keuzepakket
Maar zo strak als we het nu maken, zo  
zag het er in de beginjaren niet uit’, erkent 
Mollen. ‘We brachten eerst de isolatieplaten 
aan zonder af te smeren, maar die zag je na 
het aanbrengen van de mortel nog gewoon 
zitten. Nu smeren we het allemaal netjes af 
zodat een hele strakke afwerking ontstaat’, 
legt Mollen uit. Hij gaat verder: ‘Ik ben nog 
wel eens terug geweest in een parkeer-
garage in Delft die we helemaal in het begin 
hebben gedaan. Toen vonden we dat al heel 

erg mooi, maar ik zou die nu graag nog eens 
over doen.’
Het doorontwikkelen van het product heeft 
er voor gezorgd dat klanten inmiddels een 
vrij compleet keuzepakket hebben waar het 
gaat om isolatiewaarden maar ook in kleur. 
Zo kan er ook voor worden gekozen om 
alleen de mortel aan te brengen voor alleen 
akoestische of esthetische waarde. Daar-
naast komt het ook voor dat de hoofd-
draagconstructie brandwerend behandeld 
moet worden, en dat kan dan dankzij de 
brandwerende eigenschappen in één 
handeling door en wordt daardoor op-
genomen in het geheel.
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Abid El Kaddouri heeft als uitvoerder bij Van Vonderen al heel wat bouwplaatsen achter zijn naam staan.  
Hij weet als geen ander dat hij als uitvoerder de smeerolie kan zijn op de bouw. We spreken hem in de 

bouwkeet van Hourglass in Amsterdam, in de week van de oplevering.

De bouw van het even tijdloze als bijzondere 
zandlopervormige gebouw Hourglass aan de 
Zuidas is al bijna twee jaar bezig, als het 
schilderwerk begint. Abid El Kaddouri, Van 
Vonderens uitvoerder in het schilders- 
bedrijf vestiging Tiel, arriveert met een team 
van zo’n twaalf man in het najaar van 2019 
op de bouwplaats. Zelf kent hij die dan al 
wat langer. ‘We startten deze bouw met een 
leanplanning, met alle uitvoerders aan tafel 
om de processen op elkaar af te stemmen.’ 
Die manier van werken helpt om faalkosten 
en miscommunicatie te voorkomen, al is de 
realiteit weerbarstiger dan het planbord, geeft 
hij lachend toe. ‘Er hoeft maar één klus mis te 
gaan of te vertragen en de planning loopt 
spaak. Dan moet je soms improviseren, want 
het bouwtreintje moet wel blijven rijden.’

El Kaddouri merkt dat - zeker bij zo’n groot 
gebouw van negentien verdiepingen plus 
parkeerkelder - steeds vroeger wordt be- 
gonnen met de afbouw. Dat heeft ook nadel-
en. ‘Voor mij is het extra goed opletten dat 
de ruimte ook echt klaar is voor afbouw. Als 
wij gaan schilderen, moeten ze niet achter 
ons beginnen te boren.’ En hoe goed de 
communicatie en de planning ook, dat soort 
verrassingen komt voor. ‘Dit project was een 
hele uitdaging, ik denk dat we al op duizend 
uur aan ‘ellende’ zitten’, zegt hij lachend, 
waarbij hij doelt op het uitvoeren van repa-
raties en ander opknapwerk. ‘We hebben 
in deze bouw bovendien veel last gehad 
van lekkage, soms omdat ramen er nog niet 
in zaten. Door de zandlopervorm van het 
gebouw kon vocht, zeker op de hoekpunten, 

Abid el Kaddouri
uitvoerder schildersbedrijf
vestiging Tiel

Office 
HOURGLASS 

 AMSTERDAN

‘Chagrijnig 
ben ik nooit, 

dat haalt  
alles naar 
beneden’
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gemakkelijk naar binnen.’ Toch laat El Kad-
douri zich zelden uit het lood slaan door  
tegenslag in het werk. ‘Het hoort erbij. En 
dan kan ik wel chagrijnig worden, maar 
dat haalt alles naar beneden. Gemopper 
kun je niet hebben op de bouw, dat steekt 
elkaar aan en dan is de sfeer snel heel ver te 
zoeken.’ En dat heeft nadelige gevolgen op 
de voortgang en de kwaliteit, precies wat je 
als uitvoerder niet kunt gebruiken. 
De rol van uitvoerders is cruciaal voor  
een goed verloop op de bouwplaats, weet  
El Kaddouri uit ervaring. Natuurlijk is vak-
kennis van belang en helpt het als je de boel 
kunt managen, maar juist dat lolletje en die 
schouderklap zijn misschien wel nog belan-
grijker. El Kaddouri demonstreert het terwijl 
hij zijn mannen opzoekt in het gebouw. De 
een is op de zeventiende etage bezig een 
garderobe te schilderen, terwijl een ander 
vier etages lager reparatiewerkzaamheden 
uitvoert. Onderwijl maakt hij een praatje in 
de lift met een installateur, en roept hij ‘Hey 
kittertje’ naar een bekende. ‘Hij is de kitter, 
ik ken hem nog van een vorige bouw.’ Er 

werken met gemak honderdvijftig tot twee-
honderd mensen per dag op de bouwplaats, 
allemaal vanuit hun eigen vakgebied en 
sommigen in dienst bij een van de bouwers, 
anderen als zelfstandige ingehuurd. Bouw-
teams, zo realiseert El Kaddouri zich, zijn te 
vergelijken met een rondreizend circus dat 
tijdelijk intensief samenwerkt en dan weer 
uiteenvalt. ‘Die afwisseling vind ik heerlijk, 
mij moet je niet jarenlang naar hetzelfde 
kantoor sturen. Maar het is een klus om van 
zo’n tijdelijke groep werkers een team te 
maken. Een extra uitdaging is dat we werken 
met Duitsers, Hongaren, Kroaten, sommigen 
spreken geen Engels, anderen geen Duits. Je 
moet je nog wel verstaanbaar zien te maken, 
ook voor de veiligheid.’ 
Hij ziet voor die teambuilding een belang-
rijke rol weggelegd voor de uitvoerders, die 
hun eigen team aansturen maar ook dageli-
jks met elkaar overleggen. ‘In het begin kan 
het even lastig zijn, maar het voordeel is dat 
ik veel uitvoerders op deze bouw al kende. 
De meesten zijn ook nog vrij jong en houden 
van een geintje tussendoor, heel belangrijk 

voor de onderlinge sfeer. We zien elkaar 
elke ochtend om half negen en stemmen 
dan onze werkzaamheden op elkaar af.’ In 
deze laatste week voor oplevering van de 
kantooretages van Hourglass - de twee  
hoteletages volgen iets later - is de druk 
extra hoog. Juist de schilders voelen die 
extra. ‘Wij zitten toch helemaal achteraan 
in het proces, na ons komen alleen nog de 
schoonmakers. Tijd kun je niet inhalen, je 
kunt alleen meer mensen op de klus zetten.  
Dus dan bel ik even met mijn projectleider 
Tonnie en dan heeft hij een probleem’, zegt 
hij met een lach. ‘Meestal lukt het wel om  
extra mensen in te zetten, dat is het voor-
deel van een groter bedrijf zijn. Mensen 
werken graag en lang voor ons, alles is goed 
geregeld. En omdat we met veel ervaren 
vakmannen werken, kan ik ze ook veel  
vrijheid geven. Ze hoeven mij echt niet na 
elk klusje te bellen om te zeggen dat ze klaar 
zijn, ze weten wat ze moeten doen. Elke 
schilder heeft zijn eigen manier, dat vind ik 
prima, als het eindproduct maar goed is.’  

Hourglass Amsterdam
Start bouw: oktober 2017
Oplevering: april 2020
NIeuwbouw van multifunctioneel gebouw 
met kantoren en hotelappartementen voor 
extended stay
19 verdiepingen
42.000 m2 vloeroppervlak

Architect:  Dam & Partners
Directie bouw:  Aronsohn Management
Aannemer:  Hurks Bouw
Constructie:  Zonneveld Ingenieurs
Installaties:  Klimaatservice en Van  
  den Pol Elektrotechniek
 
Schilderwerk/wandafwerking:  
Van Vonderen Schildersbedrijf
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‘‘‘‘ Het blijft het mooiste om een bouw te  
kunnen doorzien, van een paar platte  

tekeningen toch een beeld krijgen van 
wat de architect wil maken

RUBRIEK  
DE MENSELIJKE MAAT 

Portret 
Bryan Scheepens & 

Walter Horstman 

De bouwplaats is vaak een wereld op zich, soms groter dan een gemiddeld dorp. Door die maatvoering  
vergeten we wel eens dat het altijd mensenhanden zijn die het werk doen. In de rubriek De Menselijke 

Maat geven we de bouw een gezicht, met dit keer BRYAN SCHEEPENS en WALTER HORSTMAN
papier werken met lineaal en potlood, nu 
doen we dat digitaal.’ 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen 
voor de bouw?
Walter: ’Om ‘in the picture’ te blijven bij  
de aannemer, en meedenken met de op-
gaves waar hij voor staat. Dat betekent dat 
we nog meer gaan digitaliseren. Bij trans-
formaties wordt nog niet heel veel met 
BIM gewerkt, bij nieuwbouw wel.’ Bryan:  
‘In communicatie valt nog veel te winnen. 
Mis je ergens informatie, dan betekent 
dat een kink in de kabel die je er later niet 
meer uit krijgt.’   

Wat is typisch voor Van Vonderen?
Bryan: ‘Ontzorgen. Wij doen afbouw, glas 

Wat houdt jouw werk in?
Bryan: ‘Je moet het leuk vinden om te  
rekenen, om door de juiste lijntjes te 
trekken de meters zo exact mogelijk op 
te nemen.’ Walter: ‘Bij ons op de kamer 
heerst een andere sfeer dan bijvoorbeeld 
bij verkoop, waar de telefoon de hele 
dag gaat. Wij zijn geconcentreerd op het 
rekenwerk, al betekent het niet dat we het 
braafste jongetje van de klas zijn hoor…’ 

Hoe is jouw werk veranderd de  
afgelopen jaren?
Walter: ‘Het blijft het mooiste om een 
bouw te kunnen doorzien, van een paar 
platte tekeningen toch een beeld krijgen 
van wat een architect bedoelt. Vroeger 
betekende dat eindeloos op grote vellen 

én schilderwerken, daardoor zijn we in 
staat grotere projecten aan te nemen en 
aan te sturen. Moeten er ineens ‘even’ tien 
man bij op een klus, dan kunnen we dat 
regelen.’ Walter: ‘We helpen elkaar graag 
uit de brand, die sfeer is er al zolang als ik 
hier werk. Iedereen kent elkaar, mensen 
blijven hier graag werken.’ 

Beter bouwen, begint met…
Walter: ‘Meedenken met elkaar. Elke  
donderdag houden we hier onze ‘Keek 
op de Week’, waarin we met elkaar delen 
welke aanvragen binnen zijn gekomen. 
We beslissen met elkaar wat we wel of 
niet gaan doen. Een groot project doorrek-
enen kost zo een paar dagen, dus je moet 
focus houden.’ 

Naam:  Bryan Scheepens
Leeftijd:  25
Functie:  Calculator schildersbedrijf
Vestiging: Bergeijk
Sinds:  2019 (6 maanden in dienst)

Naam:  Walter Horstman
Leeftijd:  47
Functie:  Calculator schildersbedrijf
Vestiging: Bergeijk
Sinds:  2007 (13 jaar in dienst)
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Tonnie Banken
projectleider
schildersbedrijf, Tiel

Hotellerie 
OLYMPIC HOTEL 

 AMSTERDAN

Het Olympic Hotel in Amsterdam is pas een jaar open maar inmiddels bijna elke nacht volledig bezet. Het 
interieur naar ontwerp van Nicemakers moet daarom tegen een stootje kunnen. Van Vonderen tekende 

voor wandafwerking en schilderwerk in hotelkamers en restaurant.
Het Olympic Hotel is een nieuwe hotspot 
voor Amsterdam aan wat inmiddels de 
Sportas heet: het terrein tussen de Zuidas en 
het Olympisch Stadion. In dat gebied zijn nu 
al veel sportfaciliteiten en dat zal volgens de 
ontwikkelingsplannen nog verder versterkt 
worden. Een goed hotel sluit naadloos aan 
bij de revitalisering van de Sportas. Het 
Olympic Hotel richt zich met 309 kamers  
in twee torens, faciliteiten als een fitness- 
ruimte, wellness en restaurant, op sporters 
maar ook op zakelijke gasten en toeristen.  
In de recordtijd van nog geen achttien 
maanden en op een compacte bouwplaats 
lukte het de samenwerkende partijen het 
luxe logeeradres af te krijgen in het voorjaar 
van 2019. 
De bouwplaats van het Olympic Hotel was 

daarmeee geen standaard bouwplaats, 
memoreert Tonnie Banken. Hij was als 
projectleider schildersbedrijf van de Tielse 
vestiging van Van Vonderen, betrokken bij 
het Olympic Hotel. ‘Je bouwt op een 
prachtige locatie op de Zuidas, maar wel op 
een postzegel’, vertelt hij. Want de bouw- 
plaats was aan alle kanten ingesloten, 
tussen een spoorlijn, een brug, de stadion-
gracht en drie transportwaterleidingen.  
Die leidingen met doorsnedes van 70 
centimeter en een meter moesten tijdens 
het aanbrengen van de damwanden en 
uitgraven van de kelder continu gemonitord 
worden. ‘Er is bovendien amper ruimte voor 
opslag, dus iedereen moet enorm flexibel 
zijn’, legt hij uit. ‘Op deze locatie was het 
nodig de aanvoer van materiaal en materieel 

‘Meedenken 
is het sleutel-
woord op de 
bouwplaats’ 
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Olympic Hotel: sportieve 
en luxe hotspot aan de 
Amsterdamse Sportas

optimaal op elkaar af te stemmen.’
Vanwege de korte bouwtijd en de snelheid 
van het project waren bovendien elke dag 
veel mensen aan het werk op de bouw- 
plaats. Daarom begon elke werkdag met 
het tienminutengesprek met alle onderaan-
nemers. In dat overleg werd de dag door-
genomen. Wie had welke kraantijden en 
welke leveringen zouden er binnen komen? 
‘Goed afstemmen was voor dit project nog 
belangrijker dan normaal, zeker toen we in 
de afbouwfase zaten. De spreekwoordelijke 
trein moest blijven rijden. Zodat niemand 
last had van elkaar en er zo efficiënt als 
mogelijk kon worden gebouwd.’ 
Een oplossende en meedenkende houding 
is de basis voor succes, zeker als de omstan-
digheden ambitieus zijn. ‘Onderling vertrou-
wen en je verdiepen in de vraag van de klant 
is daarvoor de basis’, vindt Banken. ‘Zeker in 
de hotelbouw is tijd vaak een bepalende 

factor. Het hotel moet echt open op een 
bepaalde datum, elke dag uitstel kost de 
eigenaar veel omzet. Dat levert meer stress 
op. Maar het is ook een kans om met elkaar 
het beste uit de bouwplaats te halen.’ 

Transparanter
Banken merkt dat - zeker in deze tak van 
sport - de wens tot samenwerking groeit 
tussen alle ketenpartners in de bouw. ‘Ik 
ben al veertig jaar werkzaam in het schil-
dersbedrijf, eerst als schilder en nu al heel 
lang als projectleider. Van oudsher is de 
bouwbranche best gesloten en daardoor 
ietwat traditioneel. De laatste tijd merk ik 
- niet alleen bij ons - maar ook bij andere 
bedrijven de behoefte om transparanter te 
zijn, simpelweg omdat we samen iets moois 
willen opbouwen.’ 
Banken is blij dat hij zich destijds met hand 
en tand heeft verzet tegen de trend om 

‘Ook in de  
moeilijke jaren 

hebben we onze  
ambachtsmensen 
in huis gehouden, 
zo kunnen wij ons 
in vakmanschap 

blijven  
onderscheiden’
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in de crisisjaren na 2008 vakmensen in te 
lenen in plaats van op de loonlijst te houden. 
‘Heel vaak bleven alleen de projectleiders 
en uitvoerders nog in dienst. Bedrijven die 
destijds te diep hebben gesneden, moe-
ten dat nu bezuren en komen moeilijk aan 
goede vakmensen’, legt hij uit. Van Vonderen 
heeft in verhouding nog veel schilders in 
dienst, ambachtsmannen die soms al meer 
dan dertig jaar bij het bedrijf werken. ‘Het 
geeft ons een plusje, omdat wij nog allerlei 
technieken in huis hebben. Zo kunnen onze 
mannen prima uit de voeten met technieken 
als hout- en marmerimitatie, wat bij reno- 
vatie van oude gebouwen goed van pas 
komt. Wij kunnen bovendien bij grote 
druk snel opschalen omdat we veel eigen 
mensen hebben en ook nog een goed 
netwerk van zzp’ers en uitzendorganisaties. 
Bij gelijke prijs kiest een aannemer in het 
offertetraject dan toch vaak voor ons.’

Andersom kiest Banken een proactieve 
houding in de samenwerking, ook bij het 
Olympic Hotel. ‘Ik zorg ervoor om al in een 
vroeg stadium aan tafel te zitten bij de 
overleggen, niet pas als de afbouw start.  
Als je er bent, kun je ook meedenken en 
werken aan een goede onderlinge relatie. 
Alleen op die manier lukt het om het beste 
uit een project te halen, en zelfs in de 
detaillering te excelleren.’ En, zo benadrukt 
hij, omdat je je als partner bewijst, is dat ook 
een investering in de toekomst. ‘Heel vaak 
krijgen wij ook het onderhoud van een werk 
in beheer. Dat is een mooi compliment.’ 

Prefab
Het Olympic Hotel heeft een hybride skelet 
met een dragende kern van in het werk 
gestort beton, terwijl verder prefab betonnen 
wanden zijn toegepast. De gevels zijn niet 
dragend en bestaan voor het grootste deel 

uit glas. Daardoor krijgt het hotel een  
heel transparante uitstraling. Vanuit de  
kamers in de twee torens heb je uitzicht op 
het Olympisch Stadion en de sportvelden. 
De onderbouw is voorzien van metselwerk, 
van mooie geglazuurde stenen. De archi- 
tecten van Rijnboutt maakten het ontwerp 
voor het gebouw, de ontwerpers van 
Nicemakers tekenden voor het interieur.  
Zij kozen daarbij voor een even speels als 
verfijnd concept, dat fris oogt maar ook 
refereert aan het erfgoed van de Amster-
damse School-stijl waarin het naastgelegen 
Olympisch Stadion is gebouwd. En dat 
betekent een kleurenpalet waarin vergrijsde 
blauwtinten, petrolblauw en donkergroen 
mooi afsteken bij warm roestoranje. In de 
gangen ligt tapijt met daarop het patroon 
van een sintelbaan, op de wanden en 
plafonds naast verf in rijke tinten ook 
behang, van Vescom en Arte. 

Olympic Hotel Amsterdam
Start bouw: winter 2017
Oplevering: maart 2019
Aantal kamers: 309

Architect:  Rijnboutt Amsterdam
Interieur:  Nicemakers
Aannemer:  Van Wijnen Lelystad
Constructie:  Pieters bouwtechniek
Installaties:   
Van Drunen Installatiegroep, Easy Controls 
installatietechniek
Schilderwerk/wandafwerking:  
Van Vonderen  Schildersbedrijf
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Naam:  Judith Mollen
Leeftijd:  45
Functie:  Office Manager
Vestiging: Bergeijk
Sinds:  1995 (25 jaar in dienst)
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belastingsysteem kan

stimuleren

Alternatief
circulair bouwen

Villa Welpeloo, Enschede
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Circulair bouwen is bezig aan een opmars. Maar het kan sneller, vindt een club van duurzame  
bouwers. Een nieuw belastingsysteem - dat arbeid lager belast en nieuwe materialen hoger -  
stimuleert verandering. Architecten Jan Jongert en Cèsare Peeren van Superuse Studios zijn  

initiatiefnemers van het belastingmanifest.
Restmaterialen inzetten in de bouw, dat 
is al jaren hun ambitie. Architecten Jan 
Jongert en Cèsare Peeren van Superuse 
Studios begonnen - jong en enthousiast - 
aan projecten waar ze zelf het wiel konden 
uitvinden. Uitgaansgelegenheid Worm aan 
de Rotterdamse Witte de Withstraat is zo 
veel mogelijk herontwikkeld met gebruik 
van bestaand materiaal, dat anderen als rest 
of afval zouden zien. Ook zijn ze betrokken 
bij de transformatie van het voormalige 
tropische zwemparadijs Tropicana in Rot-
terdam tot Blue City, een zwembad vol 
mogelijkheden - met kantoren, werkruimte, 
eventlocaties en horeca. In hun manier van 
bouwen - van gebouwen en interieurs - staat 
de beschikbaarheid van materialen centraal. 
‘De kenmerken van het materiaal zie je terug 
in het uiteindelijke ontwerp, het speelt een 
rol mee in het proces’, licht Cèsare Peeren 
toe. Om in eerste instantie aan hun eigen 

behoefte aan restmaterialen te voldoen, 
richtten ze ook Oogstkaart op, een online 
marktplaats voor upcyclers. 
Veel hebben ze in eigen hand in deze  
projecten, maar liever zouden ze de circu-
laire bouwplaats uitbreiden naar veel meer 
bouwers en projecten. Peeren: ‘Zowel bij 
Worm, als bij een woningbouwproject in 
Den Bosch waar we nu werken, doen we dat 
samen met een lokale traditionele bouwer, 
simpelweg omdat er nog nauwelijks circulair 
werkende aannemers zijn.’ Dat kost in eerste 
instantie veel tijd. ‘In de ontwerpfase is af-
stemming van cruciaal belang, het materiaal 
is veel leidender in het ontwerp net als de 
bewerking die het nog nodig heeft. Je hebt 
elkaar al in de vroegste fase nodig om af te 
stemmen, en soms zijn niet alle kosten vanaf 
het begin bekend.’ Hun ervaring leidde tot 
vernieuwingen, zoals ruimte inbouwen in de 
bouwaanvraag, of het werken met een  

definitief dynamisch ontwerp - dat ruimte 
biedt aan onzekerheden in het proces omdat 
niks standaard is. ‘Een groot verschil met 
bouwen met nieuwe - en vaak niet- 
hernieuwbare materialen - is dat ze vaak 
nog een bewerkt moeten worden voor ge-
bruik. Spijkers moeten uit balken verwijderd, 
platen verzaagd of stenen schoongebikt, dat 
zorgt voor hogere arbeidskosten wat nu ook 
nog vaak de keuze voor restmateriaal in de 
weg staat.’  

Afval bestaat niet
Jan Jongert en Cèsare Peeren kennen elkaar 
uit hun studententijd in Delft, waar ze beiden 
in de jaren negentig bouwkunde studeerden. 
Voor Peeren was hergebruik van jongsafaan 
een vaststaand gegeven; zijn vader 
renoveerde oude gebouwen in Den Haag, 
waarbij alle onderdelen een herbestemming 
kregen. ‘In mijn optiek bestaat afval dan ook 

UPDATE 
DE CIRCULAIRE BOUWPLAATS

Blue City, Rotterdam
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niet. Restmaterialen zijn kostbare grondstof-
fen die op het verkeerde moment op de 
verkeerde plaats zijn beland.’ De studie 
bouwkunde doceerde het ‘moderne bou-
wen’, bouwen met uitsluitend nieuwe, 
industrieel vervaardigde materialen. ‘Terwijl 
wij onze maquettes als studenten maakten 
met restmaterialen die we kochten bij Scrap. 
Het klopte niet.’ 
Peeren en Jongert vonden elkaar in de 
overtuiging dat het beter zou zijn om 
materialen eindeloos opnieuw in te zetten. 
Samen begonnen ze in hun tweede studie-
jaar een kritisch architectuurtijdschrift en 
later hun eerste gezamenlijke architecten-
bureau. Inmiddels werken ze beiden met 
een eigen studio onder de gezamenlijke vlag 
van Superuse Studios: Peeren meer on site 
vanuit het daadwerkelijke bouwen en Jan 
Jongert vervult zijn architectenrol met drie 
partners en tien medewerkers in projecten 
en geeft daarnaast ook advies aan ontwik-
kelaars en architecten die bezig zijn met de 
transitie naar de circulaire bouwketen. ‘De 
klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050,  
de gevoelde urgentie dat er wel iets moet 
veranderen, hebben er zeker aan bijgedra-
gen dat meer mensen binnen en buiten de 
bouwwereld nadenken over circulariteit’, 
zegt Jongert die een groot verschil merkt 
tussen nu en grofweg een jaar of tien 

geleden. ‘Dit proces heeft een lange aanloop. 
Lang werd restmateriaal maatschappelijk 
niet gezien als iets dat waarde had. Bouwers 
waren niet genegen om buiten de catalogus 
- met bijbehorende garanties - om te 
denken. De ervaring ontbrak eenvoudigweg. 
Nu komt er meer in beweging. Begonnen wij 
Oogstkaart ooit voor onszelf, inmiddels zijn 
er spelers als New Horizon en in België 
Rotor die het zo-genoemde ‘urban mining’ 
groot en met succes oppakken. Zij strippen 
donorgebouwen en bieden de materialen 
opnieuw aan. Daar zijn wij heel blij mee, we 
werken met Oogstkaart inmiddels nauw 
samen met New Horizon, zodat wij ons weer 
kunnen richten op andere gebieden.’ 

De opbrengsten van circulair bouwen zijn 
enorm - zo lukt het volgens Jongert niet 
zelden om een CO2-besparing van 70 
procent te bewerkstelligen ten opzichte van  
de standaard-bouw. ‘Maar het vraagt 
aanpassingen, in het proces, de rollen die 
iedereen neemt en ook zeker het offerte-
traject. De factor arbeid is ongelooflijk 
belangrijk in de bouw, dat bepaalt een groot 
deel van de prijs en daarmee de kans of een 
bouwer de opdracht krijgt. Aannemers 
hebben meer handling, voorbereiding en 
afwerking aan hergebruikt materiaal maar 
rekenen die kosten natuurlijk liever niet door 
aan de klant.  
 
Belastingmanifest  
Juist daarom is het Belastingmanifest zo 
belangrijk. Het houdt in dat je nieuwe en 
niet-hernieuwbare materialen hoger gaat 
belasten en arbeid lager belast. Zo wordt het 
juist duurder om te kiezen voor nieuwe 
materialen, en goedkoper om extra arbeid in 
te zetten die soms vereist is in de circulaire 
bouw.’ Het Manifest ‘Belastingverschuiving 
voor circulair bouwen’ is een initiatief van 
Superuse Studios samen met Ex/tax en ABN 
AMRO bank. Sinds de lancering ervan op 20 
februari van dit jaar is het inmiddels door 
meer dan driehonderd bedrijven binnen en 
buiten de bouw ondertekend. 
Peeren en Jongert roepen alle partners 
in de bouw op om te kijken hoe zij zelf 
duurzamer kunnen werken. ‘De bouw is 
van nature volgend, het initiatief ligt vaak 
bij opdrachtgevers en ontwerpers. Toch is 
het voor iedereen goed om alternatieven te 
onderzoeken’, meent Peeren. ‘Ook in de verf 
is het bijvoorbeeld mogelijk om te kiezen 
voor recyclebare opties of milieuvriendelijke 
verven. Zo heb je wat te bieden als de vraag 
komt vanuit de opdrachtgever voor een 
duurzamere optie. Uiteindelijk is het nodig 
om bestaande economische systemen te 
veranderen en daar hebben we elkaar al-
lemaal voor nodig. Je verdiepen en beter nog 
aansluiten bij het Belastingmanifest is een 
goed idee. Samen kunnen we daarmee een 
belangrijk verschil maken.’ 
www.superuse-studios.com
www.ex-tax.com/circulairebouw

Cèsare Peeren

Jan Jongert
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‘‘‘‘ Een goede uitvoerder zorgt er  
uiteindelijk voor dat iedereen met 

plezier naar zijn werk gaat

RUBRIEK  
DE MENSELIJKE MAAT 

Portret 
Yoni Jansen en 

Wil van Wolfelaar

De bouwplaats is vaak een wereld op zich, soms groter dan een gemiddeld dorp. Door die maatvoering  
vergeten we wel eens dat het altijd mensenhanden zijn die het werk doen. In de rubriek De Menselijke 

Maat geven we de bouw een gezicht, met dit keer YONI JANSEN en WIL VAN WOLFELAAR.
jonge mensen te krijgen. Daardoor is de 
bouwplaats veel internationaler gewor-
den.’  
 
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen 
voor de bouw?
Wil: ‘De aantrekkingskracht als beroep is 
wat mij betreft de grote uitdaging voor de 
bouw. Hoe houden we het zo leuk dat we 
voldoende handen hebben om al het werk 
te doen.’ 
Yoni: ‘We werken met heel veel verschil-
lende mensen aan één groot project. Wan-
neer je allemaal op je eigen eilandje blijft 
functioneren dan valt het geheel uit elkaar. 
Geld is daarbij vaak leidend en dat is wel 
eens jammer.’
 
Wat is typisch voor Van Vonderen?
Wil: ‘Dat weet ik niet precies. Het is ge-

Wat houdt jouw werk in?
Yoni: ‘Vanuit de vestiging in Oosterhout 
ben ik verantwoordelijk voor alle projecten 
in het Westen van Nederland. Ik onder-
houd het contact over de voortgang van 
de projecten en zorg dat teamleiders aan 
de gang kunnen blijven.’  
Wil: ‘Ik ben teamleider namens Van Von-
deren, momenteel hier op het stadskan-
toor van Tilburg. Ik zorg ervoor dat ieder-
een weet wat er moet gebeuren.’

Hoe is jouw werk veranderd de  
afgelopen jaren?
Yoni: ‘Voor mij best veel. Ik ben redelijk 
kort geleden in dienst gekomen bij Van 
Vonderen. Hiervoor was ik werkvoor- 
bereider bij een ander bedrijf.’  
Wil: ‘Ik ben nu 34 jaar in dienst. Wat je 
ziet is dat het steeds moeilijker wordt om 

woon een goede werkgever en dat zie 
je aan de vakmensen die lang in dienst 
blijven. Ikzelf werk hier niet voor niets al 
zo lang. Want als het me niet bevalt, ben 
ik zo weg.’ 

Beter bouwen, begint met…
Yoni: ‘Een goede uitvoerder. Op de  
bouwplaats is dat echt het bindmiddel die 
alles soepel laat lopen.’  
Wil: ‘Het is belangrijk dat een uitvoerder 
regelmatig rondloopt op de bouw. Je hebt 
er die nauwelijks hun neus laten zien. 
Dan gaat het toch net iets vaker mis en 
worden planningen niet gehaald.  Een 
uitvoerder kan echt het verschil maken op 
de bouwplaats.’
Yoni: ‘Een goede uitvoerder zorgt er uitein-
delijk voor dat iedereen met plezier naar 
zijn werk gaat.’

Naam:  Yoni Jansen
Leeftijd:  38
Functie:  Projectleider schildersbedrijf
Vestiging: Oosterhout
Sinds:  2019 (11 maanden in dienst)

Naam:  Wil van Wolfelaar
Leeftijd:  62
Functie:  Teamleider schildersbedrijf 
Vestiging: Oosterhout
Sinds:  1986 (34 jaar in dienst)
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De ‘Haakflat’, gebouwd in de zestiger jaren in de Rotterdamse wijk Kreekhuizen stond op  
nominatie voor de sloop. Met nadruk op ‘stond’, want onder leiding van uitvoerder Jurgen van Haaren 
en werkvoorbeider Jan van Rijsbergen van VORM Transformatie en Renovatie wordt de ‘Haakflat’ nu 

duurzaam gerenoveerd. 

Jurgen van Haaren 
uitvoerder VORM  
Transformatie en  
Renovatie

De Bouwplaats 
Haakflat 

 ROTTERDAM

Renovatie van 
‘De Haakflat’: 
duurzamer en 

socialer

Kreekhuizen is zo’n wijk waar Nederland 
mee is vol gezet om de groei van de 
bevolking na de oorlog te kunnen bijbenen. 
Relatief ruim van opzet wisselen rijtjes 
doorzonwoningen en hoogbouw zich elkaar 
in dergelijke wijken af. Wooncomplex De 
Kreek, bestaande uit drie flats met 276 
woningen, in het Rotterdamse stadsdeel 
IJsselmonde is een typische exponent van 
hoe er in de jaren zestig over wonen werd 
gedacht. Die opvattingen blijken ruim vijftig 
jaar later achterhaald en dus werd dergelijke 
bouw de laatste jaren getrakteerd op een 
sloopkogel en vervangen door beter 
geïsoleerde en energiezuiniger woningen. 
Nadeel was wel dat dit veelal ten koste ging 

van het aantal sociale woningen. En juist 
daarom besloot corporatie Woonbron tot 
renovatie van wooncomplex de Kreek. Er is 
begonnen met vernieuwing van de 84 
woningen van de ‘Haakflat’ – zo genoemd 
vanwege de haakse vorm van het gebouw 
– de twee andere flats volgen later. VORM 
Transformatie en Renovatie, dat zich ten 
doel gesteld heeft om Rotterdam en 
omstreken mooier te maken, nam de 
opdracht voor renovatie van de ‘Haakflat’  
aan en ging aan de slag. 

Duurzaam
‘Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat ze 
dit soort gebouwen laten staan en vanuit 

Jan van Rijsbergen 
werkvoorbereider VORM  
Transformatie en  
Renovatie
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Haakflat, Rotterdam 
Opdrachtgever:  Woonbron
Aannemer: VORM Transformatie en  
  Renovatie 
Bijzonderheid:  Duurzame renovatie
 
Aandeel van Van Vonderen: plaatsen van 
wanden en plafonds voor indeling van 84 
appartementen. 
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Renovatie 
De Haakflat 

REPORTAGE 
Rotterdam

een duurzaamheidsgedachte kiezen voor 
renovatie’, zegt uitvoerder Jurgen van 
Haaren die samen met werkvoorbereider 
Jan van Rijsbergen voor VORM de Haakflat 
onder handen heeft. Toch was het lange 
tijd onzeker of ook de andere twee flats 
dezelfde behandeling zouden krijgen. Soms 
is vervangen voordeliger dan opknappen, 
en dus vroeg Woonbron zich af of renovatie 
wel rendabel zou zijn. Maar inmiddels is 
bekend dat ook de andere twee gebouwen 
gerenoveerd zullen worden.
Op de bouwplaats is al snel duidelijk dat  
er geen half werk wordt geleverd. ‘Wij zijn 
inmiddels begonnen met het opnieuw op-
bouwen van de appartementen. De voor- en 
achtergevel worden vervangen door goed 
isolerende wanden en kozijnen en daarna 
pakken we ook het binnenwerk aan.  
‘Van Vonderen plaatst hier de wanden en 
plafonds’, zegt Jurgen van Haaren, terwijl hij 
toelichting geeft bij het project. Wanneer 
het uiteindelijk straks allemaal is opgeleverd, 
dan zal het complex gasloos en aangesloten 
zijn  op het duurzame warmtenet van  
Rotterdam.  
Niet meer dan logisch dus dat er voor 
is gekozen om ook de renovatie zelf zo 

duurzaam mogelijk te doen, waarbij zo veel 
mogelijk materialen worden hergebruikt. 
Zo zijn de hekken op de galerij gebleven 
tijdens de renovatie. Ze waren niet al te lang 
geleden bij een andere renovatieronde al 
vervangen. Dat opnieuw doen, zou minder 
duurzaam zijn dan de huidige behouden. In 
het hoofdtrappenhuis is de keuze uiteinde-
lijk net anders gevallen. ‘Het hekwerk zou 
mogelijk eerst ook behouden blijven maar 
we gaan deze nu toch vervangen door een 
ander. Niet omdat het hek zelf op is maar  
dat heeft te maken met veiligheid’, legt Van 
Rijsbergen uit terwijl hij een relatief grote 
opening tussen traptree en hekwerk laat 
zien. ‘Daar zou iemand tussen kunnen ko-
men.’

Communicatie
‘Het draait in dit project ook om communi- 
catie. En daar gaat wel eens wat mis’, vertelt 
Rijsbergen tijdens de rondgang met Van 
Haaren over de bouwplaats. ‘Zo is er hier een 
sloper aan de gang geweest die met de 
beste bedoelingen wat al te fanatiek door 
het trappenhuis is gegaan. Het plan was 
daar om materiaal te hergebruiken, dat kon 
na zijn interventie natuurlijk niet meer.’  

‘Het zijn dat soort dingen die de planning 
onder druk zetten’, vult werkvoorbereider 
Van Rijsbergen aan. ‘Die planningen zijn  
leidend.’  
‘Het klinkt misschien wat suf, maar met een 
beetje betere communicatie kan dit veel 
efficienter. Die jongens hebben ook gewoon 
hun best gedaan. Soms zou ik dan wel eens 
willen dat wij eerder bij een project worden 
betrokken. Dan heb je toch minder dat soort 
vertragingen’, zegt Van Rijsbergen ‘Maar het 
gaat goed komen. Van deze eerste apparte-
menten leren we en nemen we de opge-
dane ervaring mee naar de rest van de 
renovatie van de Haakflat. Dan kunnen we 
wat meer tempo maken en weten we waar 
de knelpunten zitten’, zegt Van Haaren.   
En het effect op de buurt is bijna net zo 
groot als nieuwbouw’, gaat van Haaren 
verder. ‘Er komt hier echt iets anders te 
staan wat er veel moderner en frisser uitziet. 
En bovendien duurzaam getransformeerd en 
nog steeds toegankelijk voor sociale 
huurders. Zo kunnen ze er hier weer even 
mee vooruit.’
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RUBRIEK  
DE MENSELIJKE MAAT 

Portret 
Ron van Bussel

Wat houdt jouw werk in?
‘Het komt er op neer dat ik voor het schilders- 
bedrijf verantwoordelijk ben voor al het werk 
dat in mijn regio wordt uitgevoerd. Die regio 
loopt vanaf ons hoofdkantoor hier in Bergeijk 
tot aan Maastricht. Ik ben aanspreekpunt 
voor aannemers en uitvoerders waar het 
gaat over planning, uitvoering en de finan-
ciële kant. Ik onderhoud dan ook nauw 
contact met de teamleiders die het werk op 
de locaties zelf begeleiden.’ 

Hoe is jouw werk veranderd de af- 
gelopen jaren?
’Dat is behoorlijk veranderd. Ik ben hier 
32 jaar geleden aan de slag gegaan als 
calculator. Na vijf jaar vroegen ze mij of 
ik geen werkvoorbereider wilde worden. 
Dat heb ik sindsdien tot aan afgelopen 

december gedaan. De volgende logische 
stap, projectleider worden, heb ik een 
aantal keren aan me voorbij laten gaan. Als 
werkvoorbereider heb je veel contact met 
collega’s in het hele bedrijf, als projectleider 
heb je wat meer afstand en is het beperkt 
tot één regio. Maar dit keer was de vraag van 
Van Vonderen wat indringender.’ 

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen 
voor de bouw?
‘Dat is toch wel dat we in de dynamiek van 
de almaar wijzigende planningen niet voor-
bij lopen aan de mensen die op de  
bouwplaatsen het werk doen. Dat is van be-
lang omdat het voor ons als bedrijf en onze 
vakmensen belangrijk is om ons specialisme 
te blijven ontwikkelen. Dat gaat niet wan-
neer het op de bouwplaats niet  

lekker loopt. Vandaar ook dat wij onze 
partners en klanten daarbij zo veel mogelijk 
proberen te begeleiden.’ 

Wat is typisch voor Van Vonderen?
’Betrokkenheid en een informele werksfeer. 
Van Vonderen heeft altijd al oog gehad voor 
de mensen die het werk buiten moeten 
doen. We leveren vakwerk.’ 

Beter bouwen, begint met…
’Communicatie. Dat is het allerbelangrijkste. 
Op de bouwplaats zijn zo veel verschillende 
processen tegelijkertijd aan de gang dat 
je niet zomaar op eigen houtje moet gaan 
opereren. Je gaat elkaar dan onmiddellijk in 
de weg lopen. De betere bouwplaats begint 
dan ook met communicatie. Onderling en 
ook met partners.’

De bouwplaats is vaak een wereld op zich, soms groter dan een gemiddeld dorp. Door die maatvoering  
vergeten we wel eens dat het altijd mensenhanden zijn die het werk doen. In de rubriek De Menselijke 

Maat geven we de bouw een gezicht, met dit keer Ron van Bussel.

Naam:  Ron Bussel
Leeftijd:  54
Functie:  Projectleider, regio zuid
Vestiging: Bergeijk
Sinds:  1988 (32 jaar in dienst) 

Communicatie op de  
bouwplaats is het  
allerbelangrijkste

‘‘‘‘
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Aan de Lorentzlaan in Schiedam staan twee 
typische jaren vijftig portiekflats. Ze zijn 
vergelijkbaar met het soort woongebouw 
waar de gehele Wetenschappersbuurt ooit 
mee vol was gezet. In tegenstelling tot de 
rest van de wijk heeft Woonplus Schiedam 
ervoor gekozen deze gezichtsbepalende 
flats te laten staan en fors te moderniseren. 
Dat is een direct gevolg van de wijze les 
die is opgedaan bij de renovatie van de 
wijk Nieuwland, een paar honderd meter 
verderop. Deze wijk behoorde in 2007 tot 
de lijst van veertig slechtste wijken van ons 
land. Dankzij forse investeringen ging het 
langzaam beter met de wijk, maar daar werd 
de Wetenschappersbuurt, waar nog wel veel 

De Wetenschappersbuurt in Schiedam kreeg in 2016 ineens het predikaat ‘slechtste buurt van Nederland’. 
Reden voor woningbouwcoöperatie Woonplus Schiedam om de wijk samen met de gemeente grondig te 

renoveren. Sindsdien is al veel gesloopt en opnieuw gebouwd. Een kijkje bij fase vier van de renovatie van 
tachtig verouderde appartementen tot moderne ‘Nul op de meter’-woningen. 

Wil de Laat 
uitvoerder afbouw 
Van Vonderen

Reportage 
Lorentzlaan 
 SCHIEDAM

Duurzame 
vernieuw-

bouw vraagt 
vakwerk

sociale woningbouw was, de dupe van. Niet 
alleen de overlast, ook het predikaat schoof 
door en in 2016 werd de Wetenschappers-
buurt aangemerkt als slechtste wijk van 
Nederland. Werk aan de winkel, kortom. 

Improvisatievermogen 
Werk dat gedaan wordt gedaan onder 
leiding van projectontwikkelaar Era Contour 
die ruime ervaring heeft met sociale renova-
ties. De eerste koopwoningen die op de plek 
van de portiekflats verrezen, zijn inmiddels 
verkocht en bewoond. Om het aanbod so-
ciale woningen op peil te houden, is ervoor 
gekozen om de twee flats aan de Lorentz-
laan te renoveren. Dat een aanpak van de 



Lorentzlaan, Schiedam
In dit project worden twee-, drie-, vier- en 
vijfkamer portiekwoningen gerealiseerd met 
vloerverwarming middels een warmtepomp, 
triple beglazing voor een goede isolatie van 
de woning en ventilatie door een WTW-unit.

Opdrachtgever:  Woonplus Schiedam 
Bouwer:  Era Contour
Van Vonderen:  afbouw plafonds en  
  wanden, deels in prefab
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wijk en renovatie van de flats hoognodig 
was, bleek wel op het moment dat de bouw-
keet bij de twee flats werd opgebouwd. Alles 
van enige waarde bleek op dat moment al 
uit het pand te zijn verwijderd. 
‘Vernieuwbouwen’ noemt Era Contour de 
renovatie. En daar hebben ze wel een puntje: 
de woningen worden volledig energieneu-
traal en lijken daarmee in niets meer op de 
gebrekkige en tochtige woningen die het 
waren.  
Op het moment dat we op de bouwplaats 
arriveren, staat er een auto met een zich-
tbaar goed geïsoleerde prefab-gevel op 
de aanhanger. Niemand lijkt op zijn komst 
te hebben gerekend. Op het moment dat 
Wil de Laat, uitvoerder bij Van Vonderen, 
ons meeneemt het complex in voor een 
rondleiding wordt er nog luidruchtig over de 
onverwachte levering in het buitenlands ge-
communiceerd. Wanneer wij later afscheid 
nemen is een groepje vaklui bezig om een 
oplossing te verzinnen om de aanhangers, 
er is inmiddels ook een college gearriveerd, 
te lossen. ‘Dit soort projecten zijn enorme 
logistieke puzzels. Het is namelijk niet zo dat 
we eerst alles leeghalen en slopen, dan de 
wanden gaan zetten en daarna de plafonds 
erin gaan hangen. Dan zouden we de  
planning niet halen. Er is hier dus veel werk 
tegelijk aan de gang’, zegt Wil de Laat. 

Om overzicht te houden hangt in elk  
appartement een lijst met werkzaamheden 
die moeten worden gedaan, gecontroleerd 
en daarna afgetekend. ‘Dat werkt prima. 
Wanneer de lijst niet afgetekend is, gaan we 
simpelweg niet aan de slag. We bespreken 
dat met elkaar in het uitvoerdersoverleg’, 
verduidelijkt Wil. ‘Maar voor het geval het 
haast heeft hebben we ook een app-groep. 
Wel zo gemakkelijk.’

Prefab
Tijdens de rondleiding maken we een 
soort reis terug in de tijd. Wanneer we het 
gebouw binnenstappen is een paar man-
nen bezig om afval weg te rijden. Hier moet 
overduidelijk nog veel gebeuren. Een galerij 
verder zijn de balken van de vloer al verste-
vigd en beginnen ze het eerste deel van het 
plafond er in te hangen. De mannen zitten 
op een stapel gipsplaten een bakje toe doen. 
Ze groeten vriendelijk met een buitenlandse 
tongval. 
‘Op dit project ben ik namens Van Vonderen 
de enige Nederlander. Het is een direct 
gevolg van de schaarste aan Nederlandse 
vakmensen. Het werk moet wel gedaan dus 
‘leen’ je dat in. Qua communicatie niet altijd 
handig, maar het gaat erom dat het werk 
uiteindelijk goed gebeurt en dat is zo’, stelt 
De Laat. 

Naarmate we verder door de flats lopen is 
er duidelijk zichtbaar - én hoorbaar - steeds 
meer werk al gedaan in de appartementen. 
Ineens dringt er steeds minder geluid van de 
toch wel drukke Lorentzlaan naar binnen en 
is ook de temperatuur een stuk comfor- 
tabeler. ‘Ik vind het heel bijzonder dat dit 
wordt toegepast in dit soort bouw’, zegt De 
Laat, doelend op de ingebouwde vloer- 
verwarming. ‘Dat zie je echt niet overal.’ 
Hij gaat verder: ‘Inmiddels hebben we  
besloten om bij de renovatie van de volgen-
de appartementen gebruik te gaan maken 
van prefab-wanden. Daardoor gaat de 
isolatiewaarde van de woningen nog verder 
omhoog en het werkt ook nog eens gemak-
kelijker’, zegt Wil de Laat. De platen worden 
op maat aangeleverd en kunnen vervolgens 
op maat in elkaar worden geschoven. 
Die isolatiewaarde is belangrijk omdat 
Woonplus Schiedam de ambitie heeft om 
in 2050 voor het gehele woonaanbod geen 
CO2-uitstoot meer te hebben. Dus hier zijn 
de woningen aangesloten op warmtepom-
pen en ligt het dak vol met zonnepanelen 
die genoeg energie opwekken voor het 
complex. ‘Het gaat overigens alleen om de 
buitenwanden. De maten binnen wijken zo 
veel af dat prefab weinig zin heeft. Dat blijft 
gewoon het oude vakwerk en improvi- 
satietalent’, besluit de uitvoerder lachend. 
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‘‘‘‘ Vanaf kantoor de uitvoering op de 
bouw voorzien van de juiste informatie 

en advies is essentieel. Zij voelen dat 
niet als controle, maar juist als steun

RUBRIEK  
DE MENSELIJKE MAAT 

Portret 
Mark Versantvoort

De bouwplaats is vaak een wereld op zich, soms groter dan een gemiddeld dorp. Door die maatvoering  
vergeten we wel eens dat het altijd mensenhanden zijn die het werk doen. In de rubriek De Menselijke 

Maat geven we de bouw een gezicht, met dit keer MARK VERSANTVOORT.
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen 
voor de bouw?
‘Vanaf offerte tot daadwerkelijke voor-
bereiding en uitvoering van een opdracht 
zit vaak een lang traject met soms veel 
wijzigingen. Wij zijn een projectorganisa-
tie. Alles valt of staat met het goed lopen 
van het project. Als je daar flexibel mee 
om kunt springen, kun je tijdwinst be-
halen en dan komt het resultaat vanzelf. 
Dat leidt ook tot tevreden klanten.’ 
 
Wat is typisch voor Van Vonderen?
‘De sfeer is informeel, maatpakken zie 
je bij ons niet veel. Ik maakte drie jaar 
geleden bewust de overstap naar een 
projectorganisatie binnen het MKB. 
Hier heb ik een heel brede functie, alle 
facetten binnen de organisatie komen 
aan bod. Ik ben geen type om elke dag 
hetzelfde te doen. Vroeger opereerden 

Wat houdt jouw werk in?
‘In mijn rol als controller ben ik financieel 
verantwoordelijk voor de werkmaatschap-
pijen binnen de Van Vonderen Groep. Mijn 
taak is het om gevraagd en ongevraagd 
alle business units - van directie, tot 
verkoop en calculatie - van informatie te 
voorzien. En dan niet alleen op het finan-
ciële vlak.  

Hoe is jouw werk veranderd de  
afgelopen jaren?
‘Vroeger was je als controller veel tijd kwijt 
aan het opmaken van de cijfers. Door de 
snellere vastlegging en verbeterde ERP-
applicaties, ontstaat er veel tijd voor ‘de 
wereld’ achter de cijfers. Je bezig houden 
met procesverbetering en een actieve 
bijdrage aan de business, dat is meer en 
meer de rol van de business controller. ICT 
is hier heel voornaam in.’ 

Schildersbedrijf, Glas en Afbouw nog wel 
eens los van elkaar. Nu zie je dat we ons 
meer en meer profileren als één aanbie-
der van die disciplines op een project.’

Beter bouwen, begint met…
‘Communicatie. En niet alleen met de 
opdrachtgever, maar juist ook binnen je 
eigen organisatie. Als het voor de mensen 
op de bouw duidelijk is wat er van ze 
verwacht wordt, zal ook de voortgang op 
de bouw soepel verlopen en uiteindelijk 
resulteren in een tevreden opdrachtgever. 
Wekelijks krijgen we van de uitvoering 
terugkoppeling over de voortgang van 
de lopende projecten. Die vergelijken we 
met de voorcalculatie zodat we zonodig 
kunnen bijsturen. Op de bouw ervaren ze 
dit niet als vervelende controle maar juist 
als steun. We doen het samen, ze voelen 
zich gezien.’

Naam:  Mark Versantvoort 
Leeftijd:  47
Functie:  Business Controller
Vestiging: Bergeijk 
Sinds:  Februari 2017 (3 jaar in dienst)
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‘Het is er allemaal, je moet het alleen nog even regelen met z’n allen en dat is hartstikke leuk.’ Dat is de 
opgeruimde conclusie over de kansen van bouwlogistiek, door Diederik Jansen, die met zijn bedrijf Imvibe 

bedrijven adviseert over logistieke oplossingen. 

Dat de bouwsector op lange of korte termijn 
zal moeten kijken naar verbeterde bouw-
logistiek, is volgens hem een vaststaand feit. 
‘Onvermijdelijk zelfs, zou ik willen zeggen. 
Kijk alleen maar naar de stikstofdiscussie, en 
de klimaatdoelen die we met elkaar moeten 
halen. Daarbij past niet dat iedereen zijn 
eigen materiaal en mensen blijft rondrijden, 
in niet efficiënt beladen transport’, stelt 
Jansen die desgevraagd zijn logistieke oog 
laat gaan over de bouwplaats en -sector. Als 
adviseur wist hij logistieke verbeteringen te 

realiseren bij ondermeer Van Vonderen, 
DHL, Wärtsilä en CEVA Logistics. 
Maar uiteindelijk zouden die externe 
argumenten niet eens nodig hoeven zijn. 
Want de sector laat nu volgens hem enorme 
kansen liggen. ‘De faalkosten in de bouw zijn 
hoog, en daarmee staat de marge nog meer 
onder druk dan nodig. Je doet je klanten  
tekort als je ze opzadelt met vertragingen 
wegens onhandige logistiek. In bouw- 
projecten gaat veel tijd verloren doordat 
materiaal niet aanwezig is, niet efficiënt 

wordt neergezet of te vroeg wordt geleverd 
en beschadigt als het een tijd op de bouw-
plaats staat. Bouwprojecten duren onnodig 
lang en als sector moet je veel tijd steken in 
nazorg.’ De kosten daarvoor voelt iedereen 
en dat is zonde.
‘Van oudsher is de bouw gewend om alles 
in stukjes te doen, elke toeleverancier 
levert zijn eigen mensen en materieel. En 
die vakmensen zijn op hun beurt ook weer 
verknocht aan hun eigen bus, hun eigen 
gereedschap.’ Daarmee accepteer je allerlei 

Bouwlogistiek 
snakt naar  

sociale innovatie

‘‘‘‘



45DE MENSELIJKE MAAT

Beter Bouwen 
LOGISTIEK

ritjes met nauwelijks volgeladen transport, 
drukte in de stad en op de bouwplaats, en te 
weinig afstemming over planning, levering 
én uitloop van het werk. Een gemiste kans, 
zo stellen ook TNO en Transport & Logistiek 
Nederland na proeven op het gebied van 
bouwlogistiek. Een oorzaak van de fouten is 
de manier van samenwerken, concluderen 
de experts. Logistiek lag vroeger meer bij de 
aannemer, maar onder druk van bezuini- 
gingen is die nu verdeeld over alle leveran-
ciers aan de bouw. Dat levert meer bouw-
logistieke bewegingen op en er gaat veel 
mis door gebrek aan coördinatie. ‘Terwijl dat 
helemaal niet nodig zou hoeven zijn. Digitale 
tools om goed met elkaar af te stemmen zijn 
er voldoende. De bouw werkt daarvoor met 
BIM, daarmee kun je perfect in kaart bren-
gen welke materialen op welk moment op 
welke plek nodig zijn. Maar het valt of staat 
met het contact en de com-municatie die je 
erover met elkaar hebt. Wat wil je en kun je 
samen regelen?’ 

Logistieke bouwhub 
Jansen noemt een paar mogelijke winst-
punten. ‘Werken met een bouwhub kan 
veel opleveren. In zo’n hub aan de rand van 

de stad laat je alle leveranciers aanleveren; 
materialen kunnen daar veilig opgeslagen 
worden en in volgorde worden gezet. Ook 
de vakmensen kunnen naar de hub reizen 
en vanaf daar in busjes naar de bouwplaats. 
Het scheelt niet alleen veel transportbewe-
gingen maar ook veel fouten in het proces 
doordat mensen en materialen op het juiste 
moment op de juiste plaats kunnen zijn.’ 
Heel vaak is de vraag wie de kosten voor 
die extra voorziening moet betalen, en wie 
de winst geniet. ‘Soms lijkt het verreweg 
het handigste om alles bij het oude te laten, 
omdat die gesprekken en onderhandelingen 
stranden.’ 
Maar wie wel voelt dat veranderingen 
noodzakelijk zijn en wil veranderen, kan ook 
klein beginnen, moedigt hij aan. ‘Er zijn altijd 
partners die net als jij willen veranderen. Kijk 
eens wat je samen zou kunnen oppakken. 
Wellicht is gezamenlijk vervoer van mate-
riaal of mensen mogelijk. En soms doet zich 
onverwacht een kans voor, grijp die dan 
vooral aan. Want juist van best practices  
kun je leren en vooruit komen.’ Hij haalt een 
voorbeeld van van een situatie in de 
standbouw, waarvoor hij het transport 
regelde van zo’n dertig vrachtwagens naar 

een beurs in Genève. ‘Wij deden dat voor 
meerdere klanten. Ter plekke zijn we gaan 
inventariseren wie welke materialen bij zich 
had. Voor de terugreis stonden ook dertig 
vrachtwagens gepland, maar door de 
efficiëntieslag die we maakten konden we 
ook met vijftien toe. Vervolgens hebben we 
een verdeelsleutel gemaakt voor de kosten. 
Iedereen betaalde minder, dus de winst was 
duidelijk.’ En juist die kleine beloningen en 
winstpunten zijn cruciaal om veranderingen 
te bevorderen waar mensen van nature 
geneigd zijn conservatief te reageren. ‘Levert 
de efficiëntieslag op dat je team een dag 
eerder klaar is, geef ze die dag dan ook eens 
echt cadeau. Zo voelt iedereen wat de winst 
is van betere bouwlogistiek.’ 

Opportunity workshop
Positieve ervaringen en goede voorbeelden 
zijn broodnodig om logistiek te veranderen, 
ook die in de bouw. Als het ingewikkeld lijkt 
of de winst onduidelijk, vervallen mensen 
liever in oud gedrag - ook als dat aantoon-
baar inefficiënt is, weet Jansen. ‘Het gaat 
om sociale innovatie, in de praktijk en ook 
technologisch gezien zijn andere vormen 
van logistiek mogelijk maar je moet willen 
en elkaar daar als ketenpartners in de bouw 
in mee kunnen nemen.’ Daarom is het van 
belang dat je - ook als onderaannemer of 
toeleverancier - zorgt dat je mee praat, dat 
je je pro-actief opstelt. ‘Het loont om al in 
het proces van aanbesteding mee te praten 
over de mogelijke samenwerking en welke 
verbeteringen je zou kunnen aanbrengen 
als de opdracht groen licht krijgt. Alleen zo 
kun je horen wat er speelt, inventariseren en 
inspelen op het werk.’ 
Alles gaat om het vinden van synergie. En 
natuurlijk is het fijn als de grote bouwclubs 
het voortouw nemen, erkent Jansen. Maar 
dat wil niet zeggen dat je als kleinere partij 
of zzp’er niets kunt doen. ‘Ook in je eigen  
organisatie kun je beginnen met de logi-
stieke mindset. Stel dat je op twee bouw-
plaatsen werkt die geografisch gezien dicht 
bij elkaar liggen. Wie weet is gecombineerd 
transport voor beide bouwplaatsen mogelijk, 
of kun je personeel uitwisselen als dat nodig 
is. Zorg voor communicatie en het delen van 
informatie: intern én extern. Luister goed 
naar wat je klant nodig heeft en probeer 
daarop in te spelen, daar zitten de kansen 
voor een proef of nieuwe samenwerking. Je 
zou ook eens een zogenoemde ‘opportunity 
workshop’ kunnen organiseren, waarvoor je 
partners uitnodigt. Inventariseer wat je nodig 
hebt én wat je elkaar zou kunnen bieden, 
zonder in begrenzingen te denken. Dat kan 
best eens een trigger zijn om samen met 
elkaar iets aan te pakken.’ 
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De Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) nam in 2017 een klooster in Breda over. Dat 
was het startsein voor een transformatie naar een onderwijscampus met internationale allure. Uitvoerder 

Jimmy van Schaijk leverde samen met zijn collega’s het bijpassende vakwerk. 

De Nationale Hogeschool voor Toerisme  
en Verkeer in Breda maakte de afgelopen 
jaren een bijzondere transformatie door. 
Voor de NHTV was het in het buitenland, 
waar ze het onderscheid tussen hogeschool 
en universiteit niet kennen, vaak lastig uit te 
leggen dat ze toch echt een onderwijs- 
instelling zijn en geen tv-zender. De chique 
buitenlandse naam, Breda University of 
Applied Sciences (toegepaste wetenschap-
pen) voldoet beter en is over de grenzen al 
langer in gebruik. Het bestuur droomde 
bovendien van een heuse onderwijscampus 
die recht zou doen aan die internationale 
naam. Startschot van het masterplan voor  
de campusgedachte was het vrijkomen van 
het oude klooster van de zusters Francisca- 
nessen in 2017. Ook andere gebouwen 

gingen toen op de schop, waaronder het 
Frontier-gebouw. 
 
Weerzien
Toen ik hier werkte, was het één grote lege 
ruimte’, zegt uitvoerder Jimmy van Schaijk, 
terwijl hij om zich heen kijkt in de horeca-
ruimte van het Frontier-gebouw. Bij binnen-
komst loopt hij in één rechte lijn door naar 
de bar en de keuken waar hij de constructie 
aan een inspectie onderwerpt. Hij raakt 
direct in gesprek met de cateraar van dienst. 
Van Schaijk wijst naar het plafond dat in 
de lucht lijkt te zweven boven de bar en de 
keuken. ‘Dat was nog wel een dingetje om  
te maken hoor’, zo memoreert hij. ‘Om de 
constructie stevig genoeg te krijgen maar 
toch ook het idee te houden dat deze 

zweeft, hebben we speciaal beugels laten 
maken. Leuk om te zien hoe het uiteindelijk 
geworden is.’ Sinds de oplevering van zijn 
eigen werk aan het gebouw, is hij niet meer 
terug geweest. ‘Door naar een andere klus. 
Na ons vertrek, begint de schilder aan de 
afwerking. Daarna komt de inrichting pas. 
Het eindresultaat missen wij meestal.’

Eyecatcher
Het zwevende plafond is niet het enige 
stukje vakwerk dat door Jimmy van Schaijk 
en zijn collega’s in Breda is afgeleverd. 
Halverwege de bouw werd besloten in de 
oksel van het pand een volledig nieuwe trap 
te plaatsen. De oorspronkelijke trap was aan 
vervanging toe en het aanvankelijke plan 
om de studenten om te leiden naar betere 

Vakwerk
dat past 

bij 
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met allure

REPORTAGE 
Breda University

RUBRIEK  
VAKWERK

trappen elders in het gebouw, verdween in 
de prullenbak.  
Terwijl we naar de trap toe lopen, wordt  
duidelijk waarom. Het is simpelweg de 
meest ideale routing in het gebouw. Tien- 
tallen studenten, soms zelfs honderden, 
komen in plukjes binnen en verdelen zich 
via de trap over de rest van het gebouw. De 
royale trap blijkt niet alleen praktisch, maar 
ook een echte eyecatcher. ‘Ik denk dat wij 
hier een stukje uitstekend werk hebben 
geleverd’, zegt Van Schaijk zichtbaar trots. 
Dat ging niet zomaar. De trap zelf is door 
aannemer Mertens in Weert in elkaar gelast. 
Na zes weken is deze in drie delen naar 
Breda vervoerd en met een lier op zijn plek 
gezet. Daarvoor moest zelfs de gevel eruit. 
Eenmaal op zijn plek kon de afwerking met 
zijpanelen en betonnen treden beginnen.
‘Het was voor ons een hele nieuwe uitdag-
ing. Om het allemaal mooi strak te kunnen 
maken, kozen we er voor om de leuning te 
verwijderen en de bevestigingspunten uit te 
laseren in de beplating en dan later de leu-
ning weer terug te zetten’, zegt Van Schaijk. 

Maar dat was niet het enige. Om er goed 
bij te kunnen, moest het hele gevaarte in 
de steigers worden gezet. Dat betekende 
ook dat de gevel niet kon worden geplaatst 
en het weer steeds van enige invloed was. 
Bovendien kom je onverwachte zaken tegen. 

Maatwerk
‘Door alle beplating aan de onderkant sloot 
de trap niet meer mooi aan op het plafond. 
Daarom is elke verdieping door ons aan de 
onderkant voorzien van een koof om de trap 
mooi aan te laten sluiten’, vertelt Van Schaijk.
Volgens de uitvoerder kun je dit soort vak-
werk niet aan iedereen overlaten. ‘Dit zijn 
wel de klussen die ons werk mooi maken. 
Dit vraagt meer van je dan een recht wandje 
zetten. Je moet wel weten wat je doet. De 
trap is rond, dus moet je de beplating ook 
dezelfde ronding mee geven. Het betekent 
ook dat alles onder spanning komt te staan’, 
vertelt van Schaijk. 
Uiteindelijk is er voor gekozen om de  
beplating in meerdere lagen op de trap aan 
te brengen waarbij vanwege de flexibiliteit 

multiplex is gekozen voor de eerste laag. 
Om de ronding goed te kunnen maken, zijn 
de verschillende lagen in de vorm van een 
Chinese waaier op elkaar aangebracht. ‘Elk 
onderdeel is belangrijk bij zo’n project. Zo 
haalt een gipsplaat zijn kracht uit het papier 
dat er omheen zit. Dat papier mag dus niet 
scheuren. Dat goed doen is ook een stukje 
vakwerk’, vindt Van Schaijk. 
En dat laatste is wat hem wel eens zorgen 
baart. Hij constateert dat vakmensen op de 
bouwplaats steeds schaarser worden.  
‘Wanneer we een goede vakman vinden, 
doen we er alles aan om hem aan ons te 
binden.’ Voor de afwerking was het voor Van 
Schaijk dan ook wel duidelijk wie er moest 
komen. ‘Dat is Joan Lagarde, voeger. Die 
wilde ik per se op deze klus hebben. Ik moet 
hem inderdaad een compliment geven voor 
de manier waarop het allemaal is afgewerkt. 
Al verdient eigenlijk iedereen die hier aan 
heeft meegewerkt een pluim. Dit was een 
prachtproject dat door ons mooi is afge-
leverd’, besluit van Schaijk. 

transformatie
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Dat ik een van de  
weinige vrouwen in 

het bedrijf ben, is 
helemaal geen punt. 
Ik ben gewoon “one 

of the guys” voor 
mijn collega’s

‘‘

‘‘
De bouwplaats is vaak een wereld op zich, soms groter dan een gemiddeld dorp. Door die maatvoering  
vergeten we wel eens dat het altijd mensenhanden zijn die het werk doen. In de rubriek De Menselijke 

Maat geven we de bouw een gezicht, met dit keer JUDITH MOLLEN.
Wat houdt jouw werk in?
‘Officieel ben ik officemanager, maar ik 
houd helemaal niet van die term. Ik ontvang 
bezoek, maak facturen, regel contracten, 
maar doe ook de inkoop van de keuken en 
regel de feestjes. Zelf vind ik manusje-van-
alles een prima titel. Als er iets geregeld 
moet worden, ga je naar Judith.’ 

Hoe is jouw werk veranderd de af- 
gelopen jaren?
‘‘Toen ik begon, was het nog echt papier-
werk. Op de administratie werkten we nog 
met een heel team, en we waren druk om 
allerlei kladjes uit te werken tot documenten. 
Door de digitalisering regelen collega’s veel 
meer zelf, via mail en op hun mobiel. Daar rol 

je als administratief medewerker in mee, het 
werk is er diverser door geworden.’ 
 
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen 
voor de bouw?
‘De bouw staat voor grote uitdagingen, en 
dan zijn vernieuwingen onvermijdelijk. Dat 
betekent dat je als bedrijf moet veranderen, 
dat is niet voor iedereen makkelijk. Zeker 
niet als je al lang op je plek zit en gewend 
bent aan bepaalde routines. Met Paul  
Bouman als onze nieuwe commerciële 
directeur is een frisse wind ingezet.’ 

Wat is typisch voor Van Vonderen?
‘Je voelt nog steeds dat het een familie-
bedrijf is, veel collega’s komen uit de buurt 

en werken hier al lang. Naast onze directeur 
Conny van Vonderen zijn mijn collega Lind-
say en ik de enige vrouwen in het bedrijf, 
maar dat is geen punt. Voor de mannen ben 
ik gewoon “one of the guys”, en misschien 
dat ze bij mij eerder aan komen met een 
persoonlijk verhaal.’ 

Beter bouwen, begint met…
‘Heel goed samenwerken, binnen je eigen 
bedrijf maar ook op de bouwplaats. Als het 
gaat om digitalisering en het verbeteren van 
processen, moeten we ook naar buiten toe 
verbinding zoeken. Humor kan een belang- 
rijke rol spelen in veranderingsprocessen, 
om de toekomst positief te benaderen.  
Samen je successen vieren, daar begint het.’ 

Naam:  Judith Mollen
Leeftijd:  45
Functie:  Officemanager
Vestiging: Bergeijk
Sinds:  1995 (25 jaar in dienst)
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