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WOW!

De Markthal
blijft verbazen

Slim
bezig!
MET EEN APP
OP DE
BOUWLOCATIE

NA WERKTIJD

De dierentuin van
Zsuzsika en Frans

AANGENOMEN
projecten
A’DAM TOREN, MUZIKAAL WALHALLA
J.P. van Eesteren is gekozen voor de transformatie van de A’DAM Toren,
de nieuwe naam voor Toren Overhoeks die in de volksmond de Shelltoren werd genoemd. De 22 verdiepingen hoge flat bevindt zich op een
absolute A-locatie: achter het Amsterdamse Centraal Station en naast
het EYE Film Institute. De naam verwijst naar de bedrijven uit de muzikale
en creatieve industrie die het pand na onze verbouwing zullen bevolken,
zoals: AIR, ID&T en MassiveMusic. A’DAM staat dan ook niet alleen voor
Amsterdam maar ook voor ‘Amsterdam Dance and Music’. Deze muzikale
broedplaats krijgt naast kantoorruimte een observatiepunt, hotel, club en
diverse horecagelegenheden waaronder een ronddraaiend restaurant. Het
plaatsen van het restaurant wordt een waar spektakel. We maken namelijk
gebruik van de grootste kraan van Europa, de Liebherr 1.200 ton kraan. De
voorbereidingen voor het project zijn al in volle gang. De officiële start van
de bouw staat gepland voor september.

HOTEL AMSTELKWARTIER,
DUURZAAM DUURT HET LANGST
Hotel Amstelkwartier wordt het eerste LEED
Platinum gecertificeerde hotel van Europa. LEED
staat voor ‘Leadership in Energy and Environmental
Design’ en betekent dat dit viersterren-plus-hotel
uitermate duurzaam zal worden ontworpen,
gebouwd en geëxploiteerd. Samen met TBIcollega’s Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros
realiseren we dit nieuw te bouwen hotel. BAM is
al aan de kelder begonnen en op 1 oktober 2014
starten wij met de bovenbouw. De voorbereidingen,
waaronder het uitwerken van het 3D model en de
productievoorbereiding van het stalen X-frame, zijn al
in volle gang.

AANGENOMEN PROJECTEN

BOSTON & SEATTLE, WONEN OP DE KOP
VAN ZUID WORDT BETAALBAAR
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Op de Rotterdamse Wilhelminapier startten we in juli 2014
met de bouw van twee woontorens: Boston en Seattle
met elk 23 verdiepingen. De namen verwijzen naar de
voormalige pakhuizen die op de Kop van Zuid stonden.
Naast 220 koop- en huurappartementen en 1.500 m2
commerciële ruimte voor cultuur, winkels en horeca, heeft
het complex een tweelaagse, ondergrondse openbare
parkeergarage. Deze torens, met appartementen in het
goedkopere en middeldure segment, maken wonen op de
Kop van Zuid voor een bredere groep haalbaar. Bijzonder
is dat het project uitgewerkt is in BIM, het 3D-programma.
De oplevering zal in 2017 plaatsvinden.

VOORWOORD

Een nieuw
uiterlijk voor
de JP Actueel
Met z’n allen maken we gebouwen die voor een
heel lange tijd een bijdrage leveren aan het welzijn
van mensen, aan het uiterlijk van een stad, aan het
functioneren van onze samenleving. Ik denk dat je
daarom zonder te overdrijven kunt stellen dat we
geschiedenis schrijven, elke keer als we een
gebouw opleveren. En zo hebben we al heel wat
geschiedenis geschreven. We mogen trots zijn op
‘hoe’ we gebouwen realiseren. En we merken dat
we steeds vaker de kans krijgen om mee te denken
over het ontwerp van een gebouw.
Zo wordt ons werk breder en onze invloed op het resultaat groter.
We zijn continu bezig met het hoe we ons werk nog slimmer kunnen
doen. En dat moet ook als we de druk op de prijzen het hoofd willen
bieden en onze vooraanstaande plaats willen behouden. Ons motto
‘Gebouwen slimmer maken’ onderstreept dit. Onze slimheid zit in onze
mensen. In jou, in je collega. Jij, hij en zij zijn de helden in het blad dat
jij nu in handen hebt. Reden voor ons om het personeelsmagazine de
uitstraling te geven die past bij ons motto en bij de kwaliteit die wij ook
onze klanten bieden. Ik wens iedereen veel leesplezier en een fijne
vakantie toe!

Harald van Keulen
Directievoorzitter

P.S. De redactie is natuurlijk heel benieuwd naar jouw mening
over de nieuwe JP Actueel. Je kunt het hen laten weten via
communicatie@jpvaneesteren.nl.

Coverfoto: In de Rotterdamse Markthal werkt maatvoerder Arno Hoek op het dak
van één van de versunits aan de betimmering.
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OPGELEVERDE
projecten
AVERY DENNISON
Op 19 mei leverden we het nieuwe
Europese hoofdkantoor van
Avery Dennison op, aan de A44 in
Oegstgeest. Het zes verdiepingen
tellende kantoorgebouw is
13.766 m2 groot en biedt plaats
aan 450 medewerkers.
In oktober 2010 werd gestart
met de bouw. Bijzonder is dat
het gebouw zo duurzaam is dat
het label BREEAM Very Good
werd toegekend.

STADSHART NIEUWEGEIN HELEMAAL
AFGEROND
Op 9 april is het stadskwartier in Nieuwegein opgeleverd.
Het nieuwe hart van Nieuwegein werd in twee fasen
gebouwd. Fase 1 bestond uit een parkeergarage, winkels
in 2 lagen en 6 woontorens en werd in 2012 opgeleverd.
Fase 2 startte in oktober 2011 en werd in april 2014
afgerond. Deze fase betrof het creëren van een passage
tussen het winkelplein en het nieuwe marktplein en
de bouw of verbouwing van 18.000 m² aan winkels,
waaronder horecagelegenheden met terrassen.
Zo hebben we in 5 jaar tijd het totale stadshart
- 34.076 m2! - van Nieuwegein vernieuwd. Het project is
uitgevoerd onder het certificaat Bewuste Bouwers.

OPGELEVERDE PROJECTEN

VOR-PROJECTEN
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Veel mooie opleveringen afgelopen tijd bij de VOR. Begin
mei is de TU Delft opgeleverd, waar we in negen maanden
tijd vier bouwlagen onder handen hebben genomen.
Parkeren in P4 van het Groothandelsgebouw is vanaf
11 juli mogelijk gemaakt door de VOR. Bij Rijkswaterstaat
kunnen medewerkers genieten op hun werkplek; we
hebben daar de klimaatinstallaties geoptimaliseerd.
Amsterdam is ook een culturele parel rijker: Pop- en
cultuurcentrum Tolhuistuin is ook opgeleverd. Leuk detail:
het centrum ligt aan het IJ tegenover toren Overhoeks!

VERKOOP VAN APPARTEMENTEN LA LUNA IN BILTHOVEN VERLOOPT
BOVEN VERWACHTING

Als
warme
broodjes...
70% van de appartementen
zou in zes maanden moeten
zijn verkocht. Dan kon de
bouw van La Luna in Bilthoven
starten. De werkelijkheid
tartte elke verwachting. Al
na twee maanden was bijna
60% verkocht. Deze eigen
projectontwikkeling van
J.P. van Eesteren kan dus
haast niet anders dan een
groot succes worden. We
praten over de sleutel van
dit succes met onze project
ontwikkelaar Sander Mesu.

IN ONTWIKKELING

Sander Mesu studeerde HTS
Bouwkunde en kreeg na zijn stage
in 1999 een baan aangeboden
bij Heijmerink, het bouwbedrijf
dat in 2012 samenging met
J.P. van Eesteren. De afdeling
Projectontwikkeling binnen
J.P. van Eesteren bestaat verder uit
vastgoedontwikkelaars Bas Klein
en Joost van Pelt. Het team voor dit
project werd verder aangevuld door
Ton Wansing, Raymond Gerritsen,
Peter Mol, Hans van Dijk, André
Vernooij en Maarten Lith.
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Wat doet de afdeling Projectontwikkeling?
“Wij ontwikkelen voor eigen bouw. Onze vastgoedont
wikkelaar Bas Klein speurt voortdurend de hele Randstad
af, op zoek naar mogelijkheden. Daarnaast beschikt hij
over een groot netwerk van relaties die leads of locaties
aandragen. Ons primaire belang is bouwomzet te
genereren. Daarom kun je als ontwikkelend bouwbedrijf
projecten initiëren die een commerciële ontwikkelaar niet
rendabel genoeg vindt. Zeker in deze tijd is het van groot
belang dat wij voor een deel in staat zijn ons eigen werk
te scheppen.”

Hoe is dit project begonnen?
“Ongeveer elke week sluit er een kerk in Nederland en dat
was ook hier het geval. Op onze ontwikkellocatie staat de
Sint Laurenskerk. De krimpende parochie kon de kosten
van het gebouw niet meer opbrengen en vanuit het Bisdom
werd besloten twee parochies samen te voegen. Daarmee
werd deze kerk overbodig. Bas werd hierover getipt en toen
zijn we een marktverkenning gestart om te ontdekken waar
op deze locatie behoefte aan is. De kerk zelf is een gebouw
uit de jaren zestig, qua architectuur niet bijzonder waardoor
het voor sloop in aanmerking komt. Aardig detail is dat we
de kerk destijds als aannemer nieuw hebben gebouwd en
die nu, na meer dan een halve eeuw, ook weer slopen. Er
bleek op deze plek behoefte te zijn aan woonruimte en wel
bij twee verschillende groepen: starters en empty nesters,
ofwel 55-plussers waarvan de kinderen het huis uit zijn.”

Twee heel verschillende groepen.
“Dat klopt. La Luna is dan ook opgezet als twee
verschillende blokken, zelfs in twee verschillende tinten.
In het A-gebouw, bedacht voor 55-plussers, meten de
appartementen 90 tot 106 m2. Deze groep is veel ruimte
gewend en heeft ook meer te besteden. De kosten
variëren van € 189.900,- tot € 218.900,-. Het B-gebouw is
voor de starters en ééngezinshuishoudens. Daar zijn de
appartementen 65 tot 72 m2 groot en de prijzen lopen van
€ 164.900,- tot € 174.500,-. Alle appartementen hebben
twee slaapkamers; bij de appartementen in gebouw A kan
men ook kiezen voor drie slaapkamers.”

En wie van beide doelgroepen krijgt
de zon?
“Ook daar is over nagedacht. Het A-gebouw, volgt in de
vorm van een halve maan de weg. Die vorm en het feit dat
je hier de Melkweg, de Poolsterlaan en de Planetenbaan
hebt lopen, bracht ons reclamebureau op het idee dit
project La Luna te dopen. Het midden van de ronde kant
van de halve maan ligt op het noorden. Daarom hebben
we bedacht om de appartementen zowel aan de voor- als
achterzijde van balkons te voorzien. Het B-gebouw heeft
maar aan één kant een balkon, maar wel woningbreed en
op het zuidwesten.”

“Luisteren naar
je klanten is zó
belangrijk.”
Bij zo’n ontwikkeling moet je dus eigenlijk
in de huid van je doelgroep kruipen?
“Absoluut, want zoveel mensen zoveel wensen. Juist
in appartementen zie je dat je niet kunt kiezen wat
je woon- of je slaapkamer wordt. Dat is al voor je
ingevuld. Wij bieden in la Luna de keuze uit verschillende
plattegronden, maar zelfs binnen één plattegrond kun
je kiezen waar je de woon- of je slaapkamer wilt: aan
de straat- of aan de achterkant. Om dat mogelijk te
maken hebben we de architect opdracht gegeven om de
installaties, zoals toilet, schacht en meterkast, centraal
in de woning te plaatsen. Dit is zowel voor het A- als het
B-gebouw zo gedaan. Daarnaast is het in het B-gebouw
mogelijk om voor een doorzonvariant te kiezen. Dan
loopt de woonkamer door over de hele diepte van de
woning. Dat kunnen we zonder extra kosten bieden,
gewoon door slim om te gaan met het plaatsen van de
installaties.”

IN ONTWIKKELING

Dat is prachtig, maar kunnen de mogelijke
kopers zich de verschillende indelingen
ook voorstellen?
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“Van alle mogelijkheden hebben we een artist impression
laten maken zodat je het voor je ziet. Maar dat niet alleen.
Op de website van het project kun je elke plattegrond
inrichten door er meubels, lampen, tv, maar zelfs ook
vloerbedekking in te plaatsen. Ik wees een oudere dame
op deze mogelijkheid, maar zij zei meteen dat ze haar
laptop alleen gebruikt om te bankieren en er verder niets
mee kon. Ik heb haar aangespoord het toch te proberen
en later liet ze enthousiast weten dat het perfect was
gelukt.”

Je bent dus heel intensief bezig met
klanten?
“Nou en of. Luisteren naar je klanten is zó belangrijk. Er
waren mensen met een grote oude omakast die niet paste
op de plaats waar ze hem wilden neerzetten. Zij vroegen
aan onze kopersbegeleider Hans van Dijk of de keuken niet
een meter verplaatst zou kunnen worden, zodat de kast wel
zou passen. Omdat dit niet van invloed was op de installatie
kon het. Zoiets vertelt zich dan door en weldra vragen nog
een aantal prospects om die aanpassing. Inmiddels wijst
Hans de geïnteresseerden zelf actief op die mogelijkheid.”

Welke rol speelde social media bij de
verkoop?

“Dat zouden we graag willen, maar projectontwikkeling is
complex en kent veel procedures die de voortgang kunnen
vertragen. Neem de sloop van deze kerk. Die moest worden
uitgesteld omdat we er een beschermde vleermuis in
ontdekten. Die mag je alleen op ecologisch verantwoorde
wijze ‘herhuisvesten’. Dan halen we er een ecoloog bij die
elders vleermuiskasten ophangt en de toegang tot de kerk
verspert zodat het dier verkast. Maar hierdoor konden
we pas in juli gaan slopen terwijl we dat in januari wilden
doen. Iets anders dat speelde was het vermoeden van de
gemeente dat hier wellicht objecten van archeologische
waarde te vinden zouden zijn. Dat betekende dat we een
archeoloog moesten inzetten. Die heeft in de tuin voor de
kerk een sleuf gegraven van twintig meter lang en een
meter diep. Zonder iets te vinden. Ook moesten bomen
worden gekapt. Op 15 maart begint het broedseizoen voor
vogels en dan mag je niet meer kappen. Toen dacht ik: met
de zachte winter zouden ze wel eens eerder kunnen gaan
broeden, dus zijn we ruim voor deze datum gestart. Bleek
er toch al één broedende houtduif te zijn. Dus die boom
moesten we laten staan tot de kleintjes uitvlogen.”

Gevarieerd werk, projectontwikkeling.
“Dat is het zeker. In dit vak weet je van heel veel zaken een
beetje, en kun je niet zonder ondersteuning van heel veel
andere collega’s en disciplines. Maar dat maakt het werk
ook zo boeiend. En als het je vervolgens lukt om met slim
maatwerk je doelgroepen precies te bieden waar ze naar
op zoek zijn, dan is het ook heel dankbaar werk.” n

IN ONTWIKKELING

“Niet bij de 55-plussers want die maken daar te weinig
gebruik van, maar voor het bereiken van starters hebben we
Facebook ads en Google Adwords heel effectief ingezet. Wie,
binnen een afgebakende doelgroep, woorden als ‘woning’,
‘nieuwbouw’, ‘Planetenbaan’ - en zo was er een hele reeks intypte, kreeg een banner van La Luna te zien. Die banner
is inmiddels maar liefst 5,5 miljoen keer getoond. Het wordt
hogere wiskunde om de doorklikratio erbij te halen, maar
de resultaten waren uitstekend. Ook was er een dame die
al over onze bouwplannen had gelezen in het plaatselijke
sufferdje. Nog voordat wij iets hadden gecommuniceerd,
twitterde zij dat de bouw van haar meteen mocht beginnen.
Zo zwengelde zij ook een online communicatiegolf aan. En
ze werd één van de eerste kopers. Toch wil ik het effect van
social media voor projectontwikkeling ook wel relativeren,
want het wordt al gauw als de Heilige Graal gezien. Bij dit
project is je doelgroep sterk geografisch beperkt. Social
media zijn dat niet. Dat drukt je effectieve bereik flink. Heb
je een project in Amsterdam dan is je ‘waste’ veel minder.”

Kun je als afdeling Projectontwikkeling
inspelen op de crisis? Bijvoorbeeld
door een opdracht die niet doorgaat te
compenseren met eigen ontwikkeling?
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WOW!

Dat is de reactie die de Markthal onvermijdelijk oproept.
De Markthal is meer dan een project van 175 miljoen euro, het is een ‘landmark’ voor de
stad en een gebouw waar heel Nederland trots op mag zijn. Hoe is dit idee ontstaan?
Hoe kon het worden gerealiseerd? Waarom werd J.P. van Eesteren gekozen voor de bouw?
Welke uitdagingen kwamen hierbij kijken? En tot slot, wie gaan er wonen en waarom?
We vragen het aan de ontwikkelaar, de projectleider en twee toekomstige bewoners.

en parkeerplaatsen. Alle grote ontwikkelaars deden mee,
maar het concept dat wij samen met architectenbureau
MVRDV hadden bedacht, kwam als winnaar uit de bus.”

Waarom won jullie idee?
“Wij hadden alle gevraagde functies van markthal,
woningen en parkeerplaatsen weten te integreren in één
gebouw waardoor ze elkaar versterken. Je zou die functies
ook naast elkaar kunnen laten plaatsvinden, maar wij
kozen voor één boog die zowel het dak van de markthal is,
als het gebouw waarin je kunt wonen en winkelen. Volgens
de jury had ons concept de X-factor.”

Hoe kon dit kostbare project worden
gerealiseerd? Wie zijn er bij betrokken?
Provast is de ontwikkelaar van de Markthal.
Hans de Jong is een van de vijf partners van deze
ambitieuze organisatie en eindverantwoordelijk
voor dit spraakmakende project. Tien jaar geleden
begon zijn werk aan de totstandkoming ervan.

Van wie kwam het idee voor een markthal?

Waarom koos Provast voor J.P. van
Eesteren?
“Naar onze mening zijn er maar vier of vijf bouwbedrijven
die een project van deze omvang aankunnen. Daarbinnen
heb je dus nog keuze, maar wij kozen voor J.P. van
Eesteren om drie redenen. De goede samenwerking bij
eerdere projecten. J.P. van Eesteren is onderdeel van een

COVERSTORY

Hans de Jong: “Van de toenmalige burgemeester van
Rotterdam, Ivo Opstelten. Hij was met een delegatie van
de gemeente in Barcelona en bezocht daar de Mercat de
la Boqueria, de overdekte versmarkt aan de Ramblas.
Toen zou hij gezegd hebben: ‘Dit wil ik ook in Rotterdam
hebben.’ Dat is althans het verhaal dat ik later hoorde uit
de mond van de beheerder van la Boqueria toen ik daar
was gaan kijken. Ik deed dat naar aanleiding van een
prijsvraag die de gemeente in 2004 had uitgeschreven voor
projectontwikkelaars. De opdracht was: bedenk voor de
locatie Binnenrotte een idee voor een markthal, woningen

“Dat was in eerste instantie best lastig, want de meeste
beleggers richten zich op één functie (óf parkeren, óf
wonen óf bedrijfsruimte) dus voor dit project heb je dan al
gauw drie beleggers nodig. De eerste hadden we vrij snel;
dat was de gemeente Rotterdam voor de parkeergarage.
Daarna volgde Vesteda die 102 woningen wilde afnemen
voor de verhuur. De commerciële ruimten werden aan
vankelijk gekocht door Rodamco en later door Corio.
Toen deze drie contracten in de zomer van 2009 werden
getekend, konden wij in oktober van dat jaar starten met
de bouw. De 126 overige appartementen verkopen wij zelf
aan particulieren.”
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grote, stabiele organisatie en in crisistijd geeft je dat net
even meer vertrouwen in de continuïteit. En tot slot, voor
de onderbouw kozen we voor TBI-bedrijf Mobilis samen
met Martens en Van Oord. Wij gingen er vanuit dat J.P. van
Eesteren en Mobilis - beide TBI - goed met elkaar zouden
communiceren en dat we zo ook één overkoepelende
garantie zouden krijgen. We willen niet dat onze klanten
straks meerdere aanspreekpunten hebben bij problemen.
Een aantal andere aannemers wilde dat ook bieden, maar
deze drie redenen bij elkaar wogen zwaarder.”

Kwamen de positieve verwachtingen ook uit?
“Ja. Nu is het zo dat wij onze verwachtingen vooraf heel
duidelijk hebben uitgesproken. Ik heb gemerkt dat de
onderlinge samenwerking tussen Mobilis en J.P. van
Eesteren van hogerhand ook goed is gestimuleerd. In dit
project was een goede samenwerking cruciaal. In de eerste
plaats omdat onder- en bovenbouw naadloos op elkaar
moesten aansluiten maar ook omdat J.P. van Eesteren de
afwerking zou verzorgen van de onderbouw. Dan gaan er
grote zaken spelen als: wie is verantwoordelijk voor wat?
En kleine zaken als: waar zetten wij onze keet?

“Dit is zo’n mooi
project dat
iedereen nóg meer
z’n best doet.”
Dat is allemaal heel goed gegaan. Ook is er vooraf
uitstekend geanticipeerd op de uitvoering. De onderbouw
was de grootste klus en duurde drie jaar. Dat gaf J.P. van
Eesteren ook tijd om de bovenbouw goed voor te bereiden.
Op verzoek van J.P. van Eesteren hebben we in overleg
met de ontwerpers de bestekken ook meerderde keren
aangepast. Er werd niet in bouwteam gewerkt, maar het
voelde en werkte alsof het wel zo was.”

Komt alles op tijd af?
“Ja, en dat is een bijzondere prestatie. Want er is best
wel wat meerwerk bijgekomen. Zoals het kunstwerk
aan de binnenzijde, de WKO-installatie en de versunits
op de marktvloer. Vaak levert meerwerk spanningen
op, maar hier niet. Er wordt ook niet gevraagd om extra
bouwtijd, men doet het gewoon. Dat komt door de positieve
mentaliteit van de mensen van J.P. van Eesteren en ook
omdat men het leuk vindt om aan zo’n mooi project te
werken. Hierdoor doet iedereen nóg meer zijn best.
Op 1 oktober 2009 stelden we de opleverdatum vast op
1 oktober 2014 en het ziet er naar uit dat we die dag precies
halen. Dat is een groot compliment voor J.P. van Eesteren!” n

HOE BOUW JE EEN
MARKTHAL?
Een uniek gebouw tekenen is heel bijzonder, maar het vervolgens
bouwen is dat zeker ook. Welke uitdagingen vond projectleider
uitvoering Bas van der Wiel op zijn weg naar de realisatie van de
Markthal en hoe werden ze getackeld?

1. ZORG DAT JE GEEN DAG VERLIEST
“Bij het optrekken van de zijwanden speelde een flinke werkdruk. We bouwden
één verdieping in acht dagen, in twee ploegen van 22 man. Per dag stortten
we 180 m3 beton en dat 76 dagen lang. Maar naast die 1.440 m3 beton storten,
moesten we in die acht dagen ook 45 grote steigers omhoog hijsen en zes
liftkernen met prefab wanden en zes trappenhuizen met prefab trappen
meenemen. Elke dag moest een vloer af - tegenslag of niet - want de volgende
dag had je die bekisting weer nodig om verder te kunnen. In die 76 dagen
hebben we geen dag gemist, maar het waren dan ook regelmatig lange dagen.”

2. HOU VAN PUZZELEN
“Op een gegeven moment staan de beide wanden van de hoefijzervorm.
Dan moet het dak erop dat de elfde verdieping vormt. Om de betonvloer van
die verdieping te storten, hadden we twee torenkranen nodig die van binnen

PROJECTLEIDER BAS VAN DER WIEL:

“Per dag stortten we
180 m3 beton en dat

76 dagen lang.”

naar buiten moesten werken, om
te voorkomen dat die zichzelf in
de constructie zouden opsluiten.
Daarnaast moest voor die vloer,
maar ook voor de binnenwanden van
de tiende verdieping, ondersteuning
in de hal worden aangebracht.
Engineering bedacht hiervoor twee
stalen constructies die op balken
kwamen te staan. Die konden dan
tijdens het vorderen van de klus over
de balken worden verplaatst. Maar
de totale vloerbelasting was zo groot
dat er altijd vijftien meter afstand
tussen beide constructies moest
worden gehouden en ook een aantal
meters afstand tot de kranen. Dat was
voortdurend puzzelen.”

3.	WERK OP DE
MILLIMETER PRECIES

COVERSTORY

“Het meest bijzondere in de
constructie vind ik de kabelnetgevel.
Alle glasplaten in de kopgevels
hangen tussen kabels die horizontaal
en verticaal zijn gespannen. Als in
een tennisracket zeg maar, maar dan
met een spanning van 300 kilonewton.
Elke ruit weegt 90 kilo en er hangen
1.200 ruiten in één gevel. De kabels
moeten over een afstand van 35 meter
tot op 5 mm precies uitkomen. Aan
ons de taak om stalen kastjes in het
beton te storten waarin de kabels
konden worden bevestigd. Voor het
werken met beton is 5 mm een heel
lastige tolerantie. Wij hebben dan ook
veel tijd gestoken in het stellen van
de kasten tijdens de bouw, maar ook
erna omdat het zetten van het beton,
verdieping na verdieping, ook weer
een correctie vraagt. Het resultaat is
een constructie die in het midden
70 cm naar binnen of naar buiten
kan bewegen, zodat de gevel niet
breekt als het stormt.” n
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WONEN
in een
kunstwerk

Toch bleven jullie dit project al die tijd
volgen?
Mariann: “Ja, want de Markthal is met niets te vergelijken.
Grote balkons waardoor je heerlijk buiten kunt zitten
en de levendigheid van de binnenstad, samen in een
prachtontwerp. Daarbij, als je eenmaal nieuwbouw bent
gewend, en zelf niet zo’n klusser bent, dan wil je weer
nieuwbouw.”

Al zes jaar geleden toonden Mariann en Frank
Dros hun interesse voor de Markthal. Tegen het
einde van dit jaar wordt hun droom werkelijkheid.
Dan betrekken ze hun penthouse op een van de
hoeken.

COVERSTORY

Mariann: “Wij woonden in een fraai oud herenhuis aan
de Bergselaan in Rotterdam, maar vanwege de kinderen
verhuisden we naar de wijk Nieuw Terbregge. Daar wonen
we nu alweer veertien jaar. Het is er prachtig groen. Ik heb
altijd het idee dat het er net is gestofzuigd, zo schoon is
alles. Maar de binnenstad bleef trekken dus toen we zo’n
zes jaar geleden hoorden van de Markthal meldden we ons
meteen aan als geïnteresseerden. De kinderen woonden
nog wel thuis, maar dat zou niet lang meer duren.”
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Frank: “Vreemd genoeg kreeg ik vierenhalf jaar lang geen
enkele reactie op mijn e-mails! Later verklaarde een
makelaar deze vreemde gang van zaken: de helft van de
appartementen was al verkocht voor verhuur. Hierdoor kon
het project doorgang vinden en vond men het niet meer
opportuun om de koopappartementen te communiceren
die pas vele jaren later zouden worden opgeleverd.”

Frank: “Ik wilde graag in de buurt van de markt zitten en
nu krijgen we er ook nog een binnenmarkt bij die elke dag
tot acht uur ’s avonds open is. Wist je trouwens dat je vanaf
onze hal uitzicht hebt op de binnenmarkt? Tegenover onze
voordeur is een schuine ruit die je hoogtevrees tart. Een
heel ander pluspunt vind ik de plafondhoogte: 4,25 meter.”
Mariann: “Ook de hoogte van het gebouw zelf vind ik
belangrijk. Vanaf ons balkon kun je nog steeds de kleur
zien van de schoenen die de mensen beneden dragen. Je
hebt dus nog contact met de straat.”

En de architectuur is uniek.
Mariann: “Nou en of. Een vriendin van mij uit Los Angeles
liet weten dat ze zelfs in de media daar dit project was
tegengekomen. Wij wonen nu in een prijswinnend pand
van Francine Houben van Mecanoo architecten en gaan
straks naar dit spraakmakende gebouw van Winnie Maas
van MVRDV. We hebben Winnie Maas ook ontmoet bij een
borrel ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste
punt.”

Jullie hebben er zin in, hè?
Mariann: “Nou en of, dus: zet ’m op met bouwen, jongens!” n

EEN HOOG AFWERKINGSNIVEAU, EEN GEDETAILLEERDE MAATVOERING
EN NATUURLIJK... EEN KRAPPE DEADLINE.

Tijdens de
verbouwing
gaat de
Willemswerf
gewoon door
De verbouwing van de Willemswerf mag een
uitdaging heten. In de eerste plaats vanwege
het hoge afwerkingsniveau en de zeer precieze
maatvoering van de architectonische ontwerpen.
Maar zeker ook omdat de opdracht zich - wegens
grote tevredenheid van de opdrachtgever - tot
steeds meer bouwlagen uitbreidde.

Marco Andeweg, al acht jaar werkzaam bij
J.P. van Eesteren, is werkvoorbereider bij de afdeling
VOR (Verbouw, Onderhoud en Renovatie) en werkt
nu op het project Willemswerf in Rotterdam. We
praten met hem over de bijzonderheden van deze
renovatieopdracht.

IN ONDERHOUD

De 24 bouwlagen tellende Willemswerf, gebouwd in de
jaren tachtig, is bekend bij elke Rotterdammer en bij
iedereen die zich de actiefilm ‘Who am I’ herinnert. Daarin
glijdt martial artist Jacky Chan van de markante schuine
zijde af. In januari 2013 werd de renovatie van de elfde
verdieping via een onderhandse aanbesteding gegund
aan J.P. van Eesteren. De opdrachtgever, ASR Vastgoed,
wil hier een luxe, zakelijke uitstraling realiseren die beter
past bij de eisen die vandaag en morgen aan een modern
kantoorpand worden gesteld. Al tijdens de verbouwing van
de elfde verdieping kwam de vraag of J.P. van Eesteren in
bouwteam ook de vijfde kantoorlaag wilde renoveren.
Eind vorig jaar kwam daar de renovatie van de entree
en lobby bij en in april volgde de vraag of we ook de
vierde en eerste verdieping wilden aanpakken.
Natuurlijk willen we dat!

Lees verder op de volgende pagina >
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MARCO ANDEWEG, WERKVOORBEREIDER:

IN ONDERHOUD

“Zo’n trap maak
je maar één keer
in je leven.”
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De opdracht breidde gaandeweg uit.
Dat is natuurlijk een compliment, maar
tegelijk ook lastig. Want was er nu wel
voldoende voorbereidingstijd?

En, lukt dat?

Marco: “Eigenlijk niet. In december kregen we er de zeer
luxueuze entree en lobby bij. Daar moesten we vrijwel
direct mee beginnen want de oplevering zou vier maanden
later zijn, en dat is extreem. Dus al op de dag dat we
opdracht kregen, begonnen we met de voorbereiding.
Inmiddels is er ook 15% aan meerwerk bijgekomen
terwijl de opleverdatum gelijk blijft. Daarbij speelt dat het
afwerkingsniveau hier echt bijzonder hoog is. Zo moet alles
op tegelmaat zijn en dienen de voegen van zowel wanden,
vloer als plafond met elkaar te stroken. De toleranties zijn
dus heel klein en de gekozen materialen hoogwaardig en
duurzaam. Zo wordt er gewerkt met marmer, akoestisch
stucwerk, corian, mozaïek, glas, spiegels, staal, aluminium
en houtfineer. Hierdoor krijgt de entree straks de uitstraling
van een prestigieus hotel, met een nieuwe marmervloer en
metaalplafond en een brandwerende spiegelwand. Al deze
verschillende duurzame materialen en de nauwkeurige
maatvoering vragen veel afstemming en inspanning.

“Je kunt niet alles voorzien in zo’n korte tijd, dus wat er
dan nog tegenzit, moet je kordaat oplossen. De absolute
‘eye-catcher’ van deze renovatie is de entreetrap. Dat is
een prachtig ontwerp, maar ik wist meteen dat dit een
kritisch onderdeel zou worden dus ik startte al op dag één
met de voorbereiding. Alleen al de staalconstructie weegt
15 ton. Die is in een fabriek opgebouwd en daarna in drie
stukken gesneden en met een hijskraan door de gevel
heen getakeld. Na het aanstorten van de vloer is de trap
zich door het gewicht gaan zetten. En omdat alles tot op de
millimeter precies is getekend, moeten de verschillen in de
afwerking worden opgevangen. Die afwerking gebeurt aan
de ene zijde met een gewalste staalplaat en met houtfineer
aan de andere kant. De houten zijde krijgt een zogenaamde
beeldafwikkeling waarbij één boom als het ware wordt
gepeld waardoor de nerf blijft doorlopen. De treden worden
bekleed met natuursteen en de onderkant wordt gestuct.
De trap kost zoveel als een leuk huis, maar máákt straks

Je moet daarom anticiperen op alle denkbare tegenslagen
en proberen die vóór te zijn.”

Kwam je ook nog opmerkelijke
uitdagingen tegen, omdat het een pand
betreft dat al een kwart eeuw in
gebruik is?
“Er was hier kunst aanwezig zoals een marmeren golf
van 7 ton. Dat beeld was een verwijzing naar de Maas en
de reders die hier zaten. En er was een grote bronzen
uil. Al deze sculpturen moesten weg. Om de omgeving
zo min mogelijk met deze operatie te belasten, hebben
we ’s nachts de weg voor het gebouw afgezet en de
objecten met een kraan door een verwijderd raam
gehesen. De meeste kunstwerken komen niet meer
terug, maar de golf bleef in de buurt. Die staat nu in het
Maritiem Museum.”

Met de uitbreiding van de opdracht
moest je waarschijnlijk ook extra mensen
aantrekken?
wel de entree. Een ander zorgenkindje is de keuken van het
bedrijfsrestaurant dat op de eerste verdieping komt. Dat is
een directielevering die te laat is besteld. Wij zullen zorgen
dat alles klaar staat om dat onderdeel, zodra het arriveert,
zo snel mogelijk aan te sluiten.”

Hoe gingen jullie om met het gegeven dat
op de andere verdiepingen de kantoren
gewoon moesten blijven functioneren?

Ervaar je dit zelf ook als een bijzondere
klus, of is het ‘business as usual’?
“Nee, daarvoor zitten er teveel fraaie en bijzondere
aspecten aan deze renovatie. Neem de trap, zoiets maak
je misschien maar één keer in je leven. En als je het
verschil ziet met wat het was, dan is dat super.”

Komt alles op tijd af?
“Ja, maar niet zonder enige gezonde spanning.”

n

IN ONDERHOUD

“Dat betekent dat je goed na moet denken over de fasering.
Voor we konden gaan slopen moest de beveiligingsruimte
naar een nieuwe locatie worden verhuisd zodat de
beveiliging gewaarborgd kon blijven. Daarbij werden zo’n
150 kabels verlegd. Iets anders betreft de renovatie van de
liftinterieurs. Er zijn acht liften en wij zorgen dat er altijd
vijf operationeel zijn. Al het boor- en hakwerk dat nodig
is, doen we buiten kantooruren om geluidsoverlast te
voorkomen. De toegang tot de kantoren moesten we twee
keer verleggen en als de nieuwe entree, en daarmee ook
de fraaie trap, in gebruik wordt genomen moet tegelijk
ook de verdieping erboven klaar zijn. Kortom, een echte
puzzel.”

“Klopt, we hebben er gaandeweg steeds meer
versterking bijgehaald. Er loopt hier nu zo’n 60 man
in de uitvoering waarvan tien van J.P. van Eesteren.
De begeleiding vanuit J.P. van Eesteren gebeurt
door een projectleider, twee werkvoorbereiders en
twee uitvoerders. Voor de grote onderdelen zoals
interieurbouw, plafonds, installaties en natuursteen
werken we met goede partijen waar wij van op aan
kunnen. Zeker met een klus als deze is dat van groot
belang. Want ook zij moeten in staat zijn binnen deze
krappe tijdspanne hun werk te doen.”
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DE DAG VAN...
Altijd al eens willen weten wat je collega zoal uitspookt? In
werktijd en erna? Deze rubriek beantwoordt je nieuwsgierigheid
en toont je een willekeurige dag uit het leven van:

Annieke Smith

Leeftijd: 30 jaar. Trainee bij J.P. van Eesteren. Werkzaam op
project EPO. Heeft een relatie met Bart van der Zee & woont op de
Botersloot in Centrum Rotterdam.
Donderdag 5 juni 2014
5.45 uur. De wekker gaat! Te vroeg
om aan te wennen. Spannende dag
vandaag: ik heb een afspraak met
Michel maar weet niet waarover. Mijn
functioneren? Ben benieuwd. Eerst
douchen. Mijn deodorant is bijna op.
Niet handig. Morgen vertrek ik naar
Parijs voor de Roparun, dan is deo
toch echt wel essentieel. Nu eerst
ontbijt en genieten van mijn uitzicht.
Voordat ik vertrek mijn vissen Tosti
en Panini nog even voeren.

7.20 uur. Ik start mijn computer op,
Tim is er ook al. Vandaag maar eens
kijken of ik mijn actielijst kan laten
krimpen in plaats van zien groeien.

Na het invoeren van de honderden
inlogcodes even naar Monique.
Vragen of het haar is gelukt een lift
voor ons naar kantoor te regelen
voor morgen. Dit in verband met
de Roparun. Anders staan onze
auto’s het hele weekend op kantoor.
Bart komt misschien dit weekend
terug uit Curaçao, daar zit hij voor
zes maanden, vanwege familieomstandigheden. Dan heeft hij de
auto ook nodig.

Het volgende overleg is met Jochem
en René en gaat over het beheer van
documenten. Uitvoering moet aan de
slag met de juiste onderleggers en
meekijken met het ontwerp. In het
ontwerp kunnen nog zaken worden
aangepast. In een later stadium
heeft dat veel meer voeten in aarde.
Duidelijke afspraken hierover zijn
belangrijk.

11.00 uur. Nu eerst een banaantje
voordat ik omval. Verder met de
planning en dus gezellig post-its
plakken.

D E DAG VA N . . .

Vervolgens loop ik langs Arcadis.
Zij doen momenteel de system
engineering op het project EPO. We
raken in een interessant gesprek over
hoe wij het project gaan verifiëren.
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6.50 uur. Waarom blijft iedereen
links rijden als ik er langs wil met
mijn rode Ferrari? Het is nou niet dat
je zo’n rode auto over het hoofd ziet…
Vandaag werk ik op het kantoor van
New Main op het project EPO. We
kijken mooi uit over de bouwplaats.

8.30 uur. Bas en ik bereiden ons
voor op het tweewekelijkse (lean)
planningsoverleg van 9:00 uur. Hierin
plannen we het final design van de
High Rise (de grote hoge glazen toren)
van EPO.

12.30 uur. Coby’s lunch. Zoals er
wordt gewerkt, wordt er gegeten:
integraal met z’n allen aan een lange
tafel.

Mobilis dat hen moet overtuigen
mij aan te nemen voor mijn
tweede periode traineeship van
de TBI acdmy.

18.00 uur. Monique belde nog. Ze

Bart whatsappt net zijn huurauto op
Curaçao. Moet echt lachen, want het
is nog net geen Smart.

heeft een lift naar kantoor voor ons
kunnen regelen. Super top! Nu soepje
eten, want voor de hockey eet ik nooit
te zwaar. Ook nog even snel skypen
met Bart, voordat ik het weekend
vertrek met de Roparun.

15.15 uur. Tijd voor het gesprek

19.00 uur. In de auto op weg naar de

met Michel. Ik heb me voor niks
druk gemaakt. Het was een leuk
evaluatiegesprek over mijn eerste
traineeshipperiode bij EPO. Ik kreeg
een mooi compliment over hoe ik mijn
rol als trainee heb ingevuld.

zomeravondhockey. Hierbij speel je in
gemixte teams van dames en heren
en niet-hockeyers en voetballers.

22.00 uur. Lekker gespeeld.

Hierna een gesprek met Ton, de
ontwerpmanager, over de overdracht
van mijn taken. De eerste periode van
mijn traineeship zit er bijna op waarna
ik Bart ga opzoeken op Curaçao.

Gelukkig geen harde hockeybal of
-stick tegen me aan gekregen, anders
had ik misschien niet mee gekund
met de Roparun. Ben nogal vaak de
klos met de hockey, vergeet altijd opzij
te springen en ga steeds het duel aan.

Na de lunch bouwen Bas en ik verder
aan een mooie, gekleurde muur met
een nauwelijks haalbare planning.

13.30 uur. Eindelijk weer achter de
computer, mijn actielijst is intussen
langer geworden. Ik vergeet bijna mijn
duimoefeningen te doen. Die kan ik,
nadat hij is gebroken bij hockey, nog
steeds niet helemaal buigen en ik
wil niet voor altijd een ‘Like’ duimpje
houden.

16.15 uur. Vandaag voor een keer

Het is weer erg gezellig op mijn
werkplek. De flauwe en droge grapjes
van Ronald en Tim vliegen ons om de
oren. Is dit nu alweer mijn zesde kopje
koffie?

op tijd naar huis. Moet mijn tas nog
pakken voor de Roparun, deo kopen,
eten en hockeyen. Tijdens de rit kom
ik tot de conclusie dat mijn actielijst
helaas niet kleiner is geworden.
Integendeel zelfs. Misschien toch
maar eens ‘nee’ leren zeggen.

17.00 uur. Ik ben thuis. Mijn
visjes verwelkomen mij enthousiast
en hopen ten onrechte op eten.
Snel langs de Jumbo voor deodorant,
voordat ik dat weer vergeet.

23.00 uur. Nu pas thuis. Ik bleef,
zoals gewoonlijk, veel te lang hangen
bij de hockeyclub. Nu mijn tas pakken
voor de Roparun. Ik had gelukkig
vanochtend al het één en ander
klaargelegd. Voor het slapen koop ik
online nog een staatslot, je weet maar
nooit.

slapen. Morgen naar Parijs!
Nu weer serieus. Ik moet mij
voorbereiden op een gesprek bij

n
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23.59 uur. Ik lig in bed en ga heerlijk
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MEISJES
in de Markthal

Op 24 april werd de bouwkeet van de
Markthal in Rotterdam overspoeld
door 20 meiden in de leeftijd van 13 tot
15 jaar. Ze kregen een rondleiding en
een aantal presentaties over de bouw
van de Markthal. In het kader van de
nationale Girlsday 2014 wilden we
hen laten zien hoe leuk werken in de
bouw is.

EERSTE STEEN EPO
Op woensdag 25 juni is de eerste steen van
het European Patent Office gelegd. Ministerpresident Mark Rutte en Benoît Battistelli,
president van EPO, verrichtten samen de
officiële handeling. De steenlegging is de
officiële start van de bouw van één van de
grootste Nederlandse bouwprojecten van dit
moment. J.P. van Eesterens Ton Vaags was
aanwezig en gaf een kleine toespraak.

INTERN NIEUWS

Roparun 7-9 juni
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In het pinksterweekend deden we voor
de 15e keer mee aan de Roparun, de
520 kilometerlange tocht van Parijs naar
Rotterdam voor het goede doel. Ons team
legde de Roparun af in 45 uur, 13 minuten
en 49 seconden en eindigde daarmee op
de 87e plaats (van de 230 teams). In totaal
heeft team 275 J.P. van Eesteren meer
dan € 24.000,- opgehaald. Een prachtige
prestatie!

24 MEI:
DAG VAN
DE BOUW
Dag van de Bouw is een jaarlijks
terugkerend evenement waarbij
het grote publiek de kans krijgt
een blik achter de schermen te
werpen van bouwprojecten.
J.P. van Eesteren deed mee met
vier projecten.

Labgebouw O | 2
in Amsterdam

Dit nieuwe labgebouw van de Vrije
Universiteit en het VUmc realiseren
we samen met onze TBI-zussen
Croon Elektrotechniek en Wolter &
Dros. Ruim 450 bezoekers kwamen
op het project af. Kinderen konden
meedoen aan een speurtocht en
zelf proefjes doen.

Stadhuis Almelo

Op vrijdag 23 mei vierden we samen met onze TBI-collega Koopmans het
hoogste punt van stadhuis Almelo. De dag erna kwamen 1.160 mensen een
kijkje nemen in het nieuwe stadhuis tijdens de Dag van de Bouw.

Markthal
in Rotterdam
Meer dan 5.000 bezoekers
kwamen op de Markthal af.
Veel drukker dan verwacht! Het
project bereikte hiermee de vijfde
plaats in de top 10 van meest
bezochte projecten tijdens de Dag
van de Bouw. Via een afgezette
route werden de bezoekers door
ons projectteam langs de twee
modelwoningen, penthouses en
de marktvloer geleid.

De open dag bood hier gelegenheid
aan potentiële kopers om een
kijkje te nemen. Ook was er een
bewonersborrel georganiseerd voor
de kopers van de appartementen die
als eerste worden opgeleverd.

INTERN NIEUWS

Soho District
in Utrecht
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Slimme app maakt
het notitieboekje op de
bouwplaats overbodig

DIT IS
NOG MAAR HET
TOPJE VAN DE IT-IJSBERG
Voor project Soho in Utrecht
zijn 28 tekeningen in de app
geladen. Hoofduitvoerder Benno
van Leijenhorst maakt hier een
‘snag’ aan.

Het notitieboekje heeft zijn langste tijd gehad. Kwaliteitsinspecties kunnen voortaan met een app worden
vastgelegd en met dezelfde app kan met onderaannemers worden gecommuniceerd. Is dat bijzonder? Ja,
want dit gaat heel veel tijd schelen en de controle verbeteren. Daarbij, dit is nog maar begin: informatieen cloudtechnologie zullen de processen op de bouwplaats de komende jaren ingrijpend veranderen.
Ten goede, zo beweren projectleider Dennis van Kranenburg en informatiemanager Ivo Neervoort.

SLIM BEZIG!

Zodra een bouwproject zijn einde nadert, houdt de
opzichter of uitvoerder een inspectie. Dat was tot nu toe
een kwestie van het maken van aantekeningen in een
boekje en soms ook het maken van foto’s. Terug in de
bouwkeet werd de tekst dan overgetypt in de computer,
de foto’s werden gedownload en vervolgens moesten de
verschillende gebreken per e-mail worden verstuurd aan
de verschillende onderaannemers. Daarna diende de
opzichter of uitvoerder zelf de afwikkeling in de gaten te
houden. Heel veel werk dus. Maar het kan ook anders,
zo blijkt uit een pilot die Dennis van Kranenburg en Ivo
Neervoort initieerden. Met een app.
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Dennis: “Het was collega Renate Hanswijk die mij op de
app ED Controls attendeerde. Haar man werkt bij Croon
Elektrotechniek en daar wordt voor inspecties gebruik
gemaakt van deze app die draait op een iPad. Daarop zie je
een digitale tekening van het project. Vind je een gebrek,
dan tik je op de plattegrond aan waar die zich bevindt.

Je kunt er meteen een tekst en een foto aan toevoegen.
Ook geef je aan welke onderaannemer dit probleem moet
oplossen. Zo gaat de opzichter of uitvoerder langs allerlei
punten. Aan het einde van zijn inspectieronde stuurt
hij direct vanuit de app een mail naar de verschillende
onderaannemers. De app bundelt hierbij zelf alle problemen
die voor één onderaannemer zijn bestemd, zodat die al zijn
actiepunten in één mailtje krijgt. Tot slot houdt de app in de
gaten of de onderaannemer zijn vorderingen op tijd meldt.
De onderaannemer heeft daar deze app niet voor nodig; hij
krijgt een inlogcode voor een website waar hij kan reageren.”

Dat klinkt super. Maar hoe maak je van
een tip een pilot?
Dennis: “Ik deed wat internetresearch en belde Ivo.
Wij kennen elkaar al wat langer en we zijn allebei erg
gespitst op innovatie. Samen stelden we een plan op
voor een pilot en daarmee stapten we naar de directie.
Met lichte overtuigingskracht van onze kant kregen we

toestemming voor de aanschaf van de benodigde iPads en
softwarelicenties.”
Ivo: “Op dit vlak zijn er meerdere aanbieders. De belang
rijkste zijn: ED Controls van Interactive Blueprints,
Snagstream van Pro4all en het Britse SnagR. De eerste
pilot hebben we uitgevoerd met de app die ook bij Croon
Elektrotechniek in gebruik is: ED Controls. Als project
kozen we het nieuwe Ibis Hotel in Zaandam. Uitvoerder
Kees Rotteveel was meteen enthousiast en betrok de
onderaannemers bij de test. Ook de opdrachtgever, Accor
Hotels, wilde graag meedoen want zij waren voor hun
vastgoedtak zelf al op zoek naar een dergelijk systeem.
Zij zorgden dat ook hun nevenaannemers, de installateurs
en interieurinrichters, meededen.”

Dit moet ook voor de softwareontwikkelaar
interessant zijn?
Ivo: “Ja, want zo lang is ED Controls nog niet op de
markt. Dit was de kans om zaken te verbeteren en
daarom mochten wij de app tegen een gereduceerd tarief
gebruiken. De functionaliteiten zijn ook duidelijk gegroeid
tijdens deze pilot. Want als je eenmaal op de bouwplaats
rondloopt met een iPad (en dus met een camera) dan
ontdek je ook andere zaken die je zou willen vastleggen.
Neem werkplekinspecties of veiligheidscontroles: je zou
op deze manier ook kunnen communiceren dat een ladder
of een steiger niet goed staat. Dus wij hebben samen met
Interactive Blueprints gekeken of ook checklisten, als
een tweede functionaliteit, in het systeem konden worden
opgenomen en dat is gebeurd.”

Was de pilot een succes?
Dennis: “Jazeker, in de afrondende fase van de pilot stelden
wij vast dat een dergelijk systeem prima doet wat we
willen. Inmiddels waren we ook gewezen op een alternatief:
Snagstream, deze app doet functioneel gezien hetzelfde als
ED Controls. Een voordeel is dat Snagstream een link heeft
met het eveneens door Pro4All geleverde cloudplatform
Docstream, waarmee je allerlei bestanden veilig met
je partners kunt uitwisselen. Wij werken als TBI Bouw
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Wordt er nu al op meer projecten met een
oplever-app gewerkt?
Dennis: “Op dit moment zijn er al zes projecten waar dit
gebeurt, op vier ervan werken we met Snagstream, op twee
met ED Controls. Vanuit licentiesystematiek en functioneel
oogpunt heeft Snagstream onze voorkeur. Ik verwacht dat
we binnen twee jaar op alle projecten met een opleverapp zullen werken. Uiteindelijk denk ik dat we zelfs bij
onze eigen projectontwikkeling van een app gebruik zullen
gaan maken, omdat de voordelen zich duidelijk hebben
bewezen.”

Is dit nog maar het begin van een
revolutie in de bouw door informatie- en
cloudtechnologie?
Ivo: “Ja, er is een grote verandering in gang gezet. Tot nu
werkten we met 2D-tekeningen die veel kennis vragen van
de mensen die ermee moeten werken. Maar de laatste
jaren zijn steeds meer leveranciers in 3D gaan tekenen, in
wat BIM (Building Information Modelling) wordt genoemd.
Dit heeft niet alleen tot gevolg dat je uit één consistente
informatiebron al je informatie haalt, maar ook dat je een
veel beter zicht krijgt op de constructie. Want je kunt ook
zien wat er een meter achter het 2D-beeld zit waardoor je
bepaalde problemen vóór kunt zijn. En het gaat verder.
Je kunt ook andere informatie aan het 3D-model koppelen
zoals kosten, materialen, manuren, transport en logistiek
of zelfs de planning. In het laatste geval voeg je de dimensie
tijd toe aan de 3D-tekening waardoor ook de volgorde
van bouwen zichtbaar wordt en je naast knelpunten in de
constructie ook knelpunten in de tijd kunt oplossen.”
Dennis: “Dit alles wordt mogelijk door de ontsluiting van
informatie door cloudtechnologie. Natuurlijk moet alles
goed beveiligd zijn maar het biedt allerlei kansen binnen
de TBI-groep voor kennisdeling en slimmer werken.” n

Ivo (39 jaar, werkt
sinds 2001 bij
J.P. van Eesteren)
woont samen met
zijn vrouw Stacey
en zoons Tijl (4) en
Yerre (3) in De Meern.
Hij is kampeer
kampioen, Apple
addict en wielrenner
in wording.
INFORMATIEMANAGER IVO NEERVOORT

SLIM BEZIG!

Dennis (41 jaar,
werkt sinds 1993 bij
J.P. van Eesteren)
woont samen met
zijn vrouw Nelly en
zoon Jesper (11)
in Maarssen. Hij is
sportaholic, social
media junk en
gadgetfreak.

al met een dergelijk systeem, Chapoo, maar sommige
opdrachtgevers schrijven je voor met Docstream te werken.
Docstream is op een aantal punten wat verder ontwikkeld
en bovendien ook beschikbaar voor zowel iOS als Android.”
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Zsuzsika en Frans van Vliet werken samen al
58 jaar bij J.P. van Eesteren: Zsuzsika 21 jaar
en Frans maar liefst 37 jaar. Vijf jaar geleden
verhuisden ze van Barendrecht naar Sint
Maartensdijk op het Zeeuwse eiland Tholen. Daar
wonen ze nu met een van hun twee dochters en
daarnaast met drie paarden, drie honden, negen
poezen, vier konijnen, drie kippen, drie hanen,
vissen en zelfs een nest zwaluwen.
Zsuzsika: “Voordat we naar Barendrecht verhuisden
woonden we in de Rotterdamse wijk Charlois. Toen de
wijk werd gesloopt, kozen we voor een nieuwbouwwoning
in Barendrecht. Dat was wel even wennen. Wij waren het
enige gezin daar dat al jonge kinderen had. Dus iedereen
ging naar zijn werk en ik bleef thuis in een net afgebouwde
straat waar het zand nog om je oren waaide. Toen onze
dochters iets groter waren, begon ik als schoonmaakster
bij J.P. van Eesteren. Als Frans thuis kwam, vertrok ik naar
de zaak. Toen de kinderen naar school gingen, begon ik
overdag te werken bij J.P. van Eesteren. In de kantine, het
archief, op de receptie, bij inkoop, personeelszaken, de
postkamer en de administratie. Als het ergens druk was,
sprong ik in. Nu werk ik vijf dagen per week in de kantine.”
Frans: “Ik begon 37 jaar geleden op de postkamer en de
eigen lichtdrukkerij die J.P. van Eesteren toen nog had.

NA WERKTIJD

Zsuzsika dankt haar naam aan haar
Hongaarse vader Ferenc Kovacs. Hij
vluchtte in 1956, na de Russische inval
in Hongarije, naar Duitsland en reisde
door naar Nederland waar hij als lasser
werk vond bij de bekende scheepswerf de
Rotterdamsche Droogdok Maatschappij
(RDM). In Rotterdam ontmoette hij Janny
van Prooijen, Zsuzsika’s moeder.
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Daarvoor heb ik twee weken elders gewerkt. Dat zou een
kantoorbaan zijn, maar ik werd steeds als bromfietskoerier
gebruikt en dat was niet mijn bedoeling. Mijn vader was
timmerman bij J.P. van Eesteren - 30 jaar uiteindelijk - en
gaf me de tip het hier eens te proberen. Dus mijn hele
werkzame leven tot nu toe speelde zich hier af. De laatste
17 jaar ben ik projectadministrateur.”

Dus jullie kennen elkaar niet van het werk?
Frans: “Nee, dat gerucht deed geregeld de ronde, want
dat klinkt natuurlijk heel spannend, maar wij waren al
getrouwd voordat Zsuzsika hier kwam werken.”

Waarom verhuis je van 10 fietsminuten van
je werk naar minimaal 50 autominuten?
Zsuzsika: “We wilden de paarden dichtbij huis hebben. In
Barendrecht hadden we al twee paarden. Toen onze oudste
dochter Ilse vijf jaar was, begon ze met paardrijden. Toen
op een paard dat we leaseden. Later kochten we er een
paard bij dat anders naar de slager zou gaan, omdat de
eigenaar schuld had bij de manege. Maar door het hebben
van twee paarden liepen onze manegekosten behoorlijk op.
Dan ga je denken: dat geld kun je ook aan een hypotheek
uitgeven. Dus wij gingen op zoek naar een huis met
voldoende grond om paarden te kunnen houden.”

Frans: “We begonnen in de buurt: in de Hoekse Waard,
maar dat was voor ons niet te betalen. Daarna zochten
we in de omgeving van Tiel. Daar hadden we bijna iets
te pakken maar daar moest teveel aan gebeuren en de
eigenaar wilde niet in prijs zakken. Verder speurend
kwamen we uit bij Tholen. Daar werd net voor onze neus
iets fraais verkocht, maar de makelaar wees ons toen op dit
vergelijkbare pand met 4.000 m2 grond. Hier zijn we nu al
vijf jaar aan het klussen want onze dieren zijn echte slopers.
Maar we hebben alles, zelfs een simpel zwembad, een mooi
barbecuetuinhuis met veranda en vooral … veel ruimte.”

Rijden jullie zelf paard?
Zsuzsika: “Nee, dat doet Ilse, zij is inmiddels 25 jaar. Zij is
getrouwd en eigenlijk zijn de paarden van haar. Onze tweede
dochter Ilona is 23. Zij woont nog thuis, maar rijdt niet. Ze
heeft het wel geprobeerd maar vond het niet heel leuk.”

Maar moet Ilse dan niet hier wonen?
Frans: “Dat gaat ook ooit gebeuren. Zodra wij vinden dat we
te oud zijn voor het boerenleven, dan ruilen we van woning.

Ilse en haar man Leander hebben twee jaar geleden een
huis in het dorp Tholen gekocht. Wij zijn nauw bij de keuze
betrokken geweest, omdat dit plan toen begon te ontstaan.”
Zsuzsika: “Ilse studeerde psychologie en specialiseerde
zich daarna in autisme. Ze heeft nu al drie jaar haar eigen
praktijk voor autistische kinderen. Dat is geen toeval, want
haar zus Ilona is autistisch. Zij hebben een goede band en
waarschijnlijk heeft dat haar interesse voor deze stoornis
aangewakkerd. Ik denk ook dat Ilse een belangrijke rol
heeft gespeeld in de grote mate van zelfstandigheid die
Ilona heeft. Zo hoefde ze nooit naar het speciaal onderwijs
te gaan. Ze rondde het Grafisch Lyceum succesvol af en
probeert nu werk te vinden. Zolang dat er niet is, werkt
ze als vrijwilliger. En om weer terug te komen bij de
paarden, Ilse gebruikt de paarden ook bij haar therapie met
autistische kinderen.”

Dus Ilse en haar man zijn jullie gevolgd
naar Tholen. Hebben jullie, ouders en
kinderen, zo’n goede onderlinge band?
Zsuzsika: “Ja, we hebben heel veel contact met elkaar en
willen daarom ook graag dicht bij elkaar wonen. En dat is
prima gelukt.” n

ZSUZSIKA EN FRANS VAN VLIET KOZEN VOOR EEN BOERDERIJ
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Van Barendrechtse
nieuwbouw naar
Tholense dierentuin
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NIEUWE HAAGSE PASSAGE EN SIJTHOFF CITY
GOEDE VOORBEELDEN VAN ‘BEHEERST’ BOUWEN

OP EIEREN
LOPEN
tussen drukke
winkelstraten
In de binnenstad van Den Haag, op 100
meter van elkaar, realiseert J.P. van
Eesteren twee prachtige projecten: de
Nieuwe Haagse Passage en Sijthoff City.
Beide zullen het winkelplezier van de
Hofstad fors vergroten. Maar ook tijdens
de bouw gaat het winkelen door. Net als
het ambulance- en brandweerverkeer
en de vernieuwing van de bestrating.
Daarnaast moet bij de bouw rekening

WERK IN UITVOERING

worden gehouden met de aanpalende
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kwetsbare monumenten en het kritische
grondwaterpeil van de bodem. Kortom,
dit is andere koek dan het bouwen in een
weiland.

De Haagse binnenstad heeft een fraaie winkelpassage in
een y-vorm: de Haagse Passage. Met de Nieuwe Haagse
Passage krijgt de poot aan het zuidwesten een extra
doorgang. Na de bestaande passage die nu nog eindigt bij
de Spuistraat kun je dan, door de Nieuwe Haagse Passage
heen, doorlopen tot aan de Grote Marktstraat. Wie de
Passage daar verlaat, stapt uit een prachtig nieuw pand
bekleed met keramische tegels in wit en blauw met daarin
grote wolkvormige ramen. De gevel benadert nu al sterk de
artist impression, want de Nieuwe Haagse Passage wordt
september dit jaar geopend. Loop je vanuit de passage
naar rechts, dan zie je weldra aan de overkant het casco
van het pand waar vroeger Sijthoff Pers, uitgever van onder
andere de Haagsche Courant, was gevestigd. Tussen de
resterende vloeren en dragers wordt op dit moment een
heel nieuw stalen frame gemonteerd. Meer is er nu nog
niet te zien, want deze renovatie duurt nog tot eind 2014.
Raymond Koogje is hoofduitvoerder van de Nieuwe Haagse
Passage, Thom Verhoeff bekleedt dezelfde functie bij
project Sijthoff City. We praten met beide mannen over wat
er komt kijken bij bouwen in een drukke, oude binnenstad.

Het toekomstbeeld en de huidige situatie van Sijthoff City.
Dat betekent dat er trillingsmeters,
meetbouten en prisma’s zijn geplaatst
op de gebouwen rondom de bouwput.
De locaties van de prisma’s worden
digitaal vastgesteld en gecontroleerd
zodat kan worden gezien of er
veranderingen zijn ontstaan ten
opzichte van de nulmeting. Ook zijn er
22 peilbuizen in de weide omgeving van
de projectlocatie geplaatst waarmee
de stand van het grondwater dagelijks
wordt gecontroleerd en vastgelegd.”

Heeft het monitoren ook
geleid tot alarm?

Raymond, welke
complicerende zaken
speelden bij de Nieuwe
Haagse Passage?

Moest je anders werken om
aan die normen te kunnen
voldoen?
Raymond: “Jazeker, het creëren
van de bouwkuip vroeg de nodige
inventiviteit. Zo moesten we de kelder
voorbelasten om te voorkomen dat-ie
door grondwater zou gaan opdrijven.
Daarom hebben we, vóór het maken
van de bouwkuip, eerst de kelder
volgestort met slooppuin. Een tweede
voorbeeld is dat we de damwanden
voor de kuip niet in de grond hebben
getrild maar gedrukt, waardoor
de omgeving er bijna niets van
merkt. De damwanden zijn gedrukt
waarbij bentoniet als smeermiddel
is gebruikt. Op de damwand zitten

Thom, moest jij ook zo
voorzichtig zijn in verband
met trillingen?
Thom: “Bij ons is het minder extreem
omdat wij geen nieuwe bouwkuip
hoefden te maken. Bij ons gaat het
om een pand van zeven lagen waarvan
zes lagen kantoor en een winkelplint
met daarin restaurantjes, een bank,
een reisbureau en belwinkels. Wij
hebben dat gebouw compleet gestript
en een aantal grote constructieve
veranderingen doorgevoerd. Zo hebben
we verschillende stabiliteitskernen
en trappenhuizen gesloopt en op een
andere plek opgebouwd. Ook de vloer
van de eerste verdieping hebben we
eruit gehaald zodat de winkels aan de
plint twee keer meer hoogte krijgen.
De kantoorhoogte was 3,5 meter,
maar voor een winkel is 7 meter
hoogte de standaard in de binnenstad.
Om dit mogelijk te maken is een
enorme prefab stalen constructie
aan het betonnen skelet toegevoegd.
Verder hebben we de tramtunnel, die
onder de Grote Marktstraat doorloopt,
vrij moeten graven. Die bevond
zich nog onder twee ondergrondse
parkeerlagen. Tussen de fundatie
van ons pand en de tramtunnel, in
een ruimte van pakweg een halve
meter, moesten we een paal boren.
En dat in een omgeving waarin we
geen kraanbewegingen mogen laten
plaatsvinden.

WERK IN UITVOERING

Raymond: “Het bestaande pand
moest tot en met de kelder worden
gesloopt. Daarmee zijn we al in
oktober 2011 gestart. Maar ons werk
begon veel eerder. Om te voorkomen
dat de omliggende historische
panden schade van onze activiteiten
zouden kunnen ondervinden, moest
heel grondig worden gewerkt aan
de voorbereiding. Het gebouw
van T-Mobile aan de Spuistraat
bijvoorbeeld, leunde met de gevel
tegen ons pand aan. Dus voor wij
ons pand konden weghalen moesten
in dat gebouw allerlei schoren en
trekstangen worden aangebracht
om te voorkomen dat er schade aan
dit pand zou ontstaan. Ook is er een
uitgebreid monitoringsprogramma
opgesteld dat loopt van de start van de
sloop tot aan de ruwbouw op hoogte.

Raymond: “Tijdens de sloop kwamen
de trillingsalarmen zo nu en dan
in werking. Ter plekke gaat er dan
een sirene af en de verschillende
betrokkenen - ik, maar bijvoorbeeld
ook de opzichter van Bouw- en
Woningtoezicht - kregen dan een
sms-bericht. Dan wordt het werk
direct stilgelegd en ga je kijken en
meten of er iets is veranderd.”

buisjes waarin het bentoniet wordt
gespoten. Bentoniet verandert weer
in klei. Dat maakt het beter dan
smeren met water. Water kan zand
omhoog stuwen langs de damwanden,
waardoor je zetting in de omgeving
kunt krijgen en dat wil je niet.”
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De Nieuwe Haagse Passage wordt het nieuwe winkelhart van Den Haag.
Dan begrijp je hoe voorzichtig en
precies je te werk moet gaan. Maar
onze grootste uitdaging ligt in de
logistiek. Na 11.30 uur mag in dit
gebied geen autoverkeer rijden. Nu
hebben wij allebei, met veel moeite en
overleg, wel ontheffingen verkregen
maar elk transport moet stapvoets
rijden onder begeleiding van een
verkeersregelaar. Ook moeten de
vrachtwagens aan de ene kant de
bouwplaats binnenrijden en er aan
de andere kant uit. Buiten stilstaan of
keren mag niet.”

Intussen wordt er
gelijktijdig aan de
bestrating gewerkt.

WERK IN UITVOERING

Thom: “Precies, tegelijk met ons werk
vindt de herinrichting van de Grote
Markstraat plaats. De gemeente
wil alles in één keer netjes hebben,
maar dat betekent dat er voor ons
bijna geen ruimte is voor opslag en
transport.”
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Raymond: “Het werk aan de
bestrating kostte ons 60% van ons
beschikbare bouwterrein. Een van de
manieren om ruimte te winnen was
het plaatsen van een vaste torenkraan
- met een giek van 65 meter! - op
het voormalige parkeerdek van het
aangrenzende V&D-pand.”
Thom: “Wij beschikken nu over het
minimale oppervlak waarmee we nog
kunnen functioneren. Meer kunnen

we echt niet inleveren dus ik hoop
niet dat die vraag straks gaat worden
gesteld.”

Raymond begon hier eerder.
Heb jij je voordeel kunnen
doen met zijn kennis en
ervaringen?
Thom: “Ja, sowieso zijn we ons
allebei al ruim voor de gunning van
de opdracht in het bouwteam gaan
voorbereiden. En daar plukken we nu
de vruchten van. Toen ik begon met
mijn voorbereiding, heb ik Raymond
gevraagd welke contactpersonen je
waarvoor nodig hebt. Binnenstedelijk
bouwen is toch echt een vak apart,
zeker in Den Haag, en wij willen niet
de cowboys van de bouw zijn.”
Raymond: “En dat lukt prima. Binnen
de gemeente Den Haag wordt J.P. van
Eesteren regelmatig als voorbeeld
genoemd van hoe je binnenstedelijk
kunt bouwen. En dan heeft men
het vooral over het nakomen van
afspraken en goed communiceren
als iets noodgedwongen anders moet
dan vooraf is afgesproken. Wij hebben
heel goed contact met de vele partijen
die hierbij betrokken zijn. Ook met de
winkeliers en omwonenden. Ons werk
kan stof veroorzaken. Natuurlijk doe
je alles om dat met sprenkelen en
schermen te minimaliseren, maar je
kunt niet alles voorkomen. Dan gaat
het erom mensen goed te informeren
en af toe te vragen hoeveel last ze van
je hebben.”

Thom: “Bij ons speelt vooral
de geluidsoverlast. Wij houden
bewonersavonden waarin we vertellen
wanneer er veel en wanneer minder
lawaai te verwachten is. Er was een
vrouw die gek van ons werd omdat
ze ’s nachts werkt. Wij zijn toen met
haar gaan praten en alleen al het feit
dat je die moeite neemt, wordt enorm
gewaardeerd.”

Gaat de Hagenees blij
worden van jullie werk?
Raymond: “Niet iedereen vindt de
betegelde gevel van de Nieuwe
Haagse Passage mooi, terwijl het voor
ons een hoogstaand staaltje vakwerk
is. De tegels zijn 60 x 60 cm met een
voeg van 6 mm. Niet alleen heeft elke
tegel een eigen locatie en een vaste
afmeting, maar ook de toleranties
zijn heel klein. Je dient dus al met de
ruwbouwfase rekening te houden met
de maatvoering van je gevels. Ik vind
het een mooi ontwerp, maar op straat
hoor ik soms zeggen dat het gebouw
niet past bij de omgeving. De Nieuwe
Haagse Passage heeft inderdaad een
andere uitstraling dan de overige
panden in de Grote Marktstraat: het
gebouw knalt eruit!”
Thom: “Sijthoff City krijgt een
kunststof schil met grote bronzen
ooievaars, het symbool van de
Hofstad. Die ooievaars gaan het
doen bij de Hagenezen, dat weet
ik zeker!” n

4 VRAGEN
OVER BREEAM
In deze rubriek stellen we vier vragen
aan onze afdeling KAM (Kwaliteit
Arbo en Milieu). Onze vraagbaak is
Arjan van Hamburg, Hoofd KAM. Onze
nieuwsgierigheid betreft BREEAM. Wat is
het en wat hebben wij ermee te maken?

1. Wat is BREEAM?
“BREEAM is een methode om
duurzamer en meer verantwoord
te bouwen, die al begint tijdens
het ontwerpen van een gebouw.
De afkorting staat voor Building
Research Establishment
Environmental Assessment Method
en is in Engeland ontwikkeld.
Wij praten over BREEAM-NL
Nieuwbouw, de Nederlandse versie.
Als een gebouw zowel tijdens het
bouwproces als in de exploitatie
goede milieuprestaties behaalt, dan
verkrijgt het een BREEAM-certificaat.
Je hebt verschillende niveaus:
Pass, Good, Very Good, Excellent en
Outstanding.”

2. Stellen opdrachtgevers
bepaalde BREEAMcertificeringen als eis?

3. Wat kunnen wij als
bouwer doen om te
zorgen dat het gebouw
het gewenste keurmerk
behaalt?
“Vooral in de voorbereiding kun je
veel doen. Als je bijvoorbeeld kiest
om meer prefab materialen toe te
passen, zijn er minder bewerkingen
nodig en dat scheelt energieverbruik.
Ook je keuze voor bepaalde
leveranciers en materialen maakt
een verschil. Je kunt je beton
betrekken van een milieugecertificeerde leverancier.
Maar beton is ook weer
samengesteld uit diverse
andere materialen die van
toeleveranciers komen.
Dus ook de toeleveranciers
moeten weer milieugecertifieerd zijn. Uiteindelijk
is de hele keten nodig voor
het behalen van het keurmerk
BREEAM.”

4. Weten wij wel genoeg
van BREEAM?
“Daar werken we aan. 90 collega’s
met uiteenlopende functies krijgen
hier dit najaar een cursus in. Voor
de werkvoorbereider is kennis van
BREEAM cruciaal omdat hij aan de
meeste touwtjes trekt. Maar wij willen
dat binnen J.P. van Eesteren zoveel
mogelijk mensen zich bewust zijn
van wat BREEAM inhoudt omdat deze
eis tegenwoordig door steeds meer
opdrachtgevers wordt gesteld.” n

KAM

“Ja, dat gebeurt steeds vaker. Voor
het project Paleis van Justitie in
Amsterdam moest het predicaat
BREEAM ‘Good’ worden behaald. Dat
stelde dus ook weer bepaalde eisen
aan onze werkwijze. Bij het project
Hotel Amstelkwartier in Amsterdam,
waarmee wij deze zomer starten,
geldt als voorwaarde dat het
keurmerk LEED wordt behaald
met het predicaat Platinum. LEED
staat voor Leadership in Energy

and Environmental Design, het is
de Amerikaanse BREEAM, want
bij dit project is de opdrachtgever
Amerikaans.”
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A’DAM VERLIEST KROON
Op 9 september is de bouw van de A’DAM toren, ook wel bekend als toren
Overhoeks, officieel van start gegaan. Burgemeester Eberhardt van der Laan
heeft de toren hiervoor ontdaan van zijn karakteristieke kroon. De toren wordt
de aankomende jaren ingrijpend vernieuwd en verbouwd tot een multifunctioneel
icoon voor Amsterdam. Inmiddels zijn de geveldelen al verwijderd van toren
Overhoeks. Naar verwachting opent A’DAM in april 2016 haar deuren voor
het publiek.

OPENING MARKTHAL DOOR
KONINGIN MAXIMA
In de weken voorafgaand aan de opening hoorde je er niet
anders over in de media, en 1 oktober was het dan toch
écht zover: de opening van de Markthal! Met het plaatsen
van een pompoen op een gigantische weegschaal, gaf
Koningin Maxima het officiële startsein voor de verkoop in
de ‘moderne Sixtijnse kapel’ van Rotterdam. De Markthal
is een groot succes en de verwachte bezoekersaantallen
zijn dan ook flink bijgesteld: eerder werden 4,5 miljoen
bezoekers per jaar geschat, maar dat zal richting de
7 miljoen bezoekers per jaar gaan!

NIEUWE HAAGSE PASSAGE IS VERLENGD!
De Haagse Passage is twee keer zo lang geworden!
Op 18 september opende burgemeester Jozias van Aartsen met
een zangkoor, confetti en abseilers het nieuwe winkelhart van
Den Haag. De verlengde Passage omvat 10.500 m2 aan winkels
en een hotel met 118 suites. Al sinds oktober 2011 werkte
J.P. van Eesteren aan het project, die schuin tegenover het
andere JP-project Sijthoff City ligt. Winkelparadijs Sijthoff City
wordt begin 2015 geopend.
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VEILINGWEG GEOPEND DOOR ABOUTALEB
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Na vier jaar (ver)bouwen is op 7 november het
Veilingwegcomplex in Rotterdam officieel geopend door
burgemeester Ahmed Aboutaleb. Het Veilingwegcomplex
is een multifunctioneel opleidingscentrum voor de
ruim 6.600 politieagenten van de regio Rijnmond. Zij
worden in het complex bijgeschoold op het gebied van
theorie, schieten en fysieke weerbaarheid. Daar is het
pand dan ook volledig op aangepast met fitnessruimtes,
schietbanen, collegezalen en oefenruimtes waar invallen
nagebootst worden.

VOORWOORD

Klaar voor
de toekomst
Deze editie van JP Actueel wijdt speciale aandacht
aan onze projecten die raakvlakken hebben met
de biomedische sector. De projecten bewijzen wat
je al wist: als J.P. van Eesteren zijn we erg goed in
utiliteitsbouw. Dat is tegelijk ook de sector waarin
vraag en aanbod niet in balans zijn. Terwijl de
woningbouw al wat aantrekt, is de markt voor
utiliteitsbouw nog steeds erg dun. De opdrachten die
we nu in onze portefeuille hebben, zijn dan ook onder
zeer scherpe voorwaarden aangenomen.
Onze eerste uitdaging voor de komende twee jaar is dan ook om deze
projecten goed uit te voeren. Zonder tegenvallers, want we kunnen
ons daarin eigenlijk geen fouten permitteren. De tweede uitdaging
is om nieuwe projecten aan te nemen met een gezonde marge. Om
beide noodzakelijke doelen te bereiken hebben we onze organisatie
aangepast, waardoor we klaar zijn voor de toekomst. We fixeren ons
niet alleen op overleven, maar zorgen dat we goed in staat zijn om de
klantvragen van nu én straks te beantwoorden.
We zetten in op procesoptimalisatie door middel van Lean, BIM
en Systeem Engineering. Want naast dat we goed zijn in bouwen
verwachten onze klanten van ons steeds meer inbreng en expertise
in het voortraject. Om die vraag te beantwoorden hebben we mensen
opgeleid, kritisch gekeken naar competenties en ontbrekende
expertises aangetrokken. Volgend jaar gaan we nog een nieuwe stap
nemen in dit proces: de verhuizing in 2015 van ons hoofdkantoor
in Barendrecht en onze vestiging in Bunnik naar één gezamenlijke
vestiging. Daarnaast blijft de vestiging van VOR Amsterdam natuurlijk
bestaan. Met deze centralisatie kunnen onze kosten omlaag terwijl de
samenwerking zal verbeteren. Dus ook op dat punt zijn we klaar voor de
toekomst. We gaan jullie hier binnenkort uitgebreid over informeren.
Harald van Keulen
Directievoorzitter

P.S. De redactie is natuurlijk heel benieuwd naar jouw mening
over de nieuwe JP Actueel. Je kunt het hen laten weten via
communicatie@jpvaneesteren. nl.
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NIET ALLEEN
MOOI WERK,
MAAR OOK
LEUK WERK!
Hoofduitvoerder Frank Scheijde laat er geen twijfel over
bestaan. Bij de renovatie van gemeentehuis Bloemendaal
is niet alleen het resultaat iets om blij van te worden, ook
het proces is dat. Dankzij de opperbeste relatie met de

WERK IN UITVOERING

opdrachtgever, gemeente Bloemendaal.

4

Voor de inwoners van Bloemendaal en
omgeving is het een monument: het
witte gemeentehuis aan de
Bloemendaalseweg in, let op:
Overveen. De statige zuilen geven het
pand de statuur van een eeuwenoud
landgoed. En zo wordt het ook ervaren.
De werkelijkheid is anders: het gebouw
dateert uit 1965. Dat het desondanks
niet is opgetrokken uit beton en
grindtegels heeft een historische
achtergrond. Op deze plek had een
rijke Amsterdammer in 1820 een
landhuis laten bouwen: buitenplaats
Bloemheuvel. In 1950 kocht de
gemeente de grond om daar een nieuw
raadhuis neer te zetten. Het bestaande
gebouw was onbruikbaar, het was van
hout en volledig verrot. Uit respect voor
het verleden besloot de gemeente een
getrouwe kopie van het landhuis te
laten bouwen. De gietijzeren zuilen
werden gebruikt om mallen te maken
waarmee nieuwe zuilen konden
worden gegoten. Zo ontstond een
‘historisch’ gebouw dat van 1965 tot en
met december 2013 dienst deed als
gemeentehuis.

Kopie van een kopie
Ook dit gebouw bereikte na bijna een
halve eeuw het einde van zijn levenscyclus. Een belangrijke reden hiervoor
was het slechte klimaat. In het midden
van het pand was de burgerzaal, een open
ruimte tot aan het glazen dak - van enkel
glas! - van de tweede verdieping. Hierdoor
werd het ’s zomers in het hele gebouw te
warm en ’s winters te koud. Dit gegeven,
samen met de verdere veroudering en
nieuwe wensen ten aanzien van het
gebruik, maakte renovatie onhaalbaar.
Alleen met nieuwbouw zou een
toekomstbestendig gemeentehuis te
realiseren zijn, zo concludeerde de
gemeente in 2006. Maar wat voor gebouw
zou dat moeten worden? Over het
antwoord op die vraag werd een flink
aantal jaren gesteggeld tot men koos voor
de gouden greep: behoud de voorgevel en
het voorhuis en plaats daar een nieuw
gebouw achter. En, noem het geen
nieuwbouwproject maar een renovatie,
om zo een ieder die bang is aan historie
te verliezen, gerust te stellen. Want zij
hebben niets te vrezen, aan de straatkant
verandert er visueel niets.

“Op 6 januari 2014, de eerste dag na de
kerstvakantie, sta ik met werkvoorbereider
Bart Arends te wachten bij het ontruimde
gemeentehuis”, vertelt hoofduitvoerder
Frank Scheijde. “Er zou iemand van de
gemeente langskomen met de sleutel.
Er komt een dame op de fiets langsrijden:
’Ik kom er zo aan,’ roept ze en rijdt door.
Even later arriveren achtereenvolgens de
wethouder en burgemeester en iets later
ook de dame op de fiets. Ze haalt iets uit
haar fietstas dat ze aan de burgemeester
geeft. Daarop komt de burgemeester op
me af met in zijn handen een enorme, van
hout gemaakte, sleutel die hij mij plechtig
overhandigt als symbolische toegang tot
het gemeentehuis. Hij houdt er een praatje
bij en laat weten dat hij de sleutel in maart
2015 graag weer van me terugkrijgt.”

Dat is bijzonder!

Lees verder op de volgende pagina >
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“Ja, dat is het zeker. Iedereen hier, van
gemeente tot bewoners, is enorm
betrokken bij wat hier gebeurt. Zowel de
wethouder als de burgemeester komen
regelmatig even koffie drinken. Soms word
ik door de burgemeester gebeld dat hij de
volgende dag even met een aantal
journalisten wil langskomen. Dat heeft hij,
of zijn communicatiedame, dan geregeld.
De laatste keer had de wethouder zijn iPad
hier laten liggen. Toen heb ik daarmee
stiekem een foto gemaakt van ons team
aan de lunch. Zo is de sfeer. Dit is eigenlijk
zoals je vroeger bouwde.”
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Nu zullen de meer zakelijke
managers beweren dat
‘gezelligheid’ haaks staat
op ‘efficiëntie’. Wat is jouw
mening hierover?
“Dat is hier zeker niet geval. De goede
contacten, ook met de toezichthouder,
zorgen voor onderling begrip.
Juist daardoor gaat alles gesmeerd.”

Dus dat ga je nog missen
als het klaar is?
“Absoluut, ik verwacht dat niet nog
een keer mee te maken, maar deze
ervaring pakt niemand me meer af.”

En bouwtechnisch is het
ook bijzonder?
“Ja, in de eerste plaats natuurlijk
omdat het voorhuis en de twee, iets
naar achteren gelegen, voorgevels
moesten blijven staan. Die twee gevels
hebben we gestut tot het grote
achtergebouw met prefab beton was
opgebouwd. Daarna hebben we die
muren daaraan gekoppeld met een
staalconstructie en kon het stutwerk
weg. In het voorgebouw hebben we
alleen wat wanden verplaatst zodat
daar de trouwzaal kon komen. De
ingang aan de voorzijde wordt voortaan
alleen als ceremoniële entree gebruikt
voor bijvoorbeeld trouwerijen. Voor
publieke zaken komt de ingang aan de
zijkant op het oude kelderniveau.
Daartoe wordt de grondslag glooiend
verlaagd. ’s Zomers worden daar
buiten ook zitjes geplaatst.”

Wordt de grond daar
verlaagd zodat je dit niet
ziet vanaf de straat?
“Ja, dat is één reden. De andere reden
is dat de kelder hierdoor begane grond

WERK IN UITVOERING

HET TEAM
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Naast hoofduitvoerder
Frank Scheijde behoren
projectleider Aad Groeneweg
en werkvoorbereiders
Paul Ruiter en Bart Arends
tot het team van project
gemeentehuis Bloemendaal.

wordt. Voorheen diende de kelder als
archief, maar als gevolg van de
digitalisering kan men die ruimte nu
anders gebruiken. Het gebouw blijft
dus even hoog maar krijgt er een
werkverdieping bij.”

Konden jullie de bestaande
fundering van het achterste
gebouw gebruiken?
“Dat is ook een apart verhaal. We zitten
hier op een duin en dat is een
geologisch monument. Dit betekent
dat je daar niet dieper mag graven dan
drie meter. Vraag me niet waarom,
maar dat is op meer plaatsen in
Nederland zo. Het zand stamt uit de
oertijd en is heel korrelig waardoor het
snel verloopt. Na de sloop hebben wij
het zandpakket verbetert en een
‘fundering op staal’ gemaakt (staal
betekent hier ‘harde ondergrond’ en
heeft niets te maken met het materiaal
staal, red.) waardoor het gebouw op
een brede betoonsloof komt te staan.”

Het verwarmen en koelen
van het oude gebouw was
een probleem. Hoe wordt dat
nu opgelost?
“Met veel aandacht voor
duurzaamheid. De gemeente streeft
naar een GPR energiescore van 8.
Ter vergelijking: voldoen aan het
Bouwbesluit levert een 6 op. Een
WKO-installatie (warmte- en
koudeopslag) zal daar aan bijdragen.
Hierbij wordt het koele grondwater

gebruikt om het gebouw ’s zomers te
koelen. Het opgewarmde water slaat
men op in de bodem en wordt ’s winters
gebruikt om het gebouw mede te
verwarmen. Omdat hier niet mocht
worden gegraven, moest de bron buiten
het buitengebied worden geslagen en
moet het koel/verwarmingswater via
leidingen langs de weg hier naartoe
worden gevoerd. Verder krijgt het
gebouw akoestische klimaatplafonds en
het dak een begroeiing met isolerende
sedumplantjes.”

Modern en klassiek gaan
hier hand in hand?
“Inderdaad. Ook binnen. Daar wordt
heel veel gedaan met bamboe. Dat is
niet alleen mooi, maar omdat het een
snelgroeiende houtsoort is, draagt het
ook bij aan duurzaamheid. Het parket,
de lambrisering, de statige trap in de
burgerzaal, de kozijnen en het
meubilair worden allemaal van bamboe
en het zit ook allemaal bij ons in de
opdracht. Ook is het bijna zeker dat
onze opdracht wordt uitgebreid naar
het buitenterrein. Dan gaan we ook een
stuk weg en een parkeerplaats
aanleggen in het bos.”

Dus dan mag je iets langer
blijven?
“Nee helaas, dat doen we binnen de
planning van het gebouw. Mensen
zeggen regelmatig tegen me: ‘Mooi werk
hier, hè?’ En dan zeg ik: ‘Niet alleen
mooi werk, maar ook leuk werk.’” n

TBI Innovatieprijs

Onze Roparunners lopen in 2015 van
Hamburg naar Rotterdam

Op maandag 16 maart 2015 wordt de
TBI Innovatieprijs uitgereikt aan een
initiatief van een medewerker uit een
TBI-onderneming. Deze initiatieven
verdienen het om zicht baar te zijn en
dienen ter inspiratie en als aanjager
van nieuwe kansen in de markt. Dit
jaar is er zowel een prijs voor een
gerealiseerde innovatie als voor een
goed idee. Ook J.P. van Eesteren dingt
mee naar de prijs. Lees meer op
www.tbi.nl/innovatieprijs

Na 15 jaar verandert Roparun-team 275 van koers. Aankomend jaar
vertrekken de JP-ers niet vanuit Parijs, maar vanuit Hamburg om vervolgens
in iets meer dan 2 dagen naar Rotterdam hard te lopen. Deze nieuwe route is
ruim 40 kilometer langer!

24 deelnemers aan
de Singelloop tegen
reuma

Op zondag 28 september nam J.P.
van Eesteren wederom deel aan de
oudste stratenloop van Nederland: de
Singelloop tegen reuma in Utrecht.
Zowel het weer als de opkomst - 24
deelnemers! - was zeer geslaagd.
Van directeur tot timmerman; uit alle
afdelingen deden JP-ers mee aan de
10 kilometer loop. Onze vier teams
eindigden op een keurige 18e, 25e, 27e
en 33e plaats (van in totaal 65 teams).

De sint kwam, zag
en strooide

INTERN NIEUWS

Op zaterdag 29 november kreeg
J.P. van Eesteren hoog bezoek
van Sinterklaas. Dit jaar kwam
de Goedheiligman met drie
pieten speciaal naar het NBC
Congrescentrum in Nieuwegein
om het J.P. van EesterenSinterklaasfeest te vieren. Ruim
zestig kinderen van onze collega’s
kregen cadeautjes van de Sint en
natuurlijk was er ook weer genoeg
te snoepen.
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O|2-LAB

een samenwerkplaats
met een thema
O|2 is de naam van het nieuwe gebouw voor onderzoek van de
Vrije Universiteit Amsterdam en VU medisch centrum aan de
Zuidas te Amsterdam. Daar gaan de VU, VUmc, de Universiteit
van Amsterdam (UvA) en het Academisch Medisch Centrum
(AMC) samenwerken onder het thema Human Health & Life
Sciences. Van het onderzoek dat hier gaat plaatsvinden
zullen toekomstige generaties profiteren, bijvoorbeeld als
preventieve maatregelen worden gevonden voor obesitas en
alzheimer. Josja van der Veer is directeur Facilitaire Campus
Organisatie bij de VU. Ze vertelt over de totstandkoming van het
eerste gebouw in academisch Nederland dat wordt gebouwd
om verschillende organisaties vanuit één thema te laten
samenwerken.

Josja van der Veer: “De Vrije Universiteit was in de jaren zestig de eerste
die van een boer aan de Amsterdamse Zuidas grond kocht om er een
campus te realiseren. Toen voor 12.000 studenten. Dat zijn er nu 25.000,
daarnaast werken er 10.000 mensen bij de VU en het VUmc en komen hier
jaarlijks 2 miljoen bezoekers. Het is dus een kleine stad, maar met een
aantal gebouwen en een buitenruimte die inmiddels behoorlijk verouderd
zijn. Er moet dus worden vernieuwd. In het verleden werd vaak gebouwd of
verbouwd om te kunnen voldoen aan de behoefte van het moment, maar
wij vroegen ons af hoe je kunt zorgen dat je vernieuwing toekomstvast is?”
Lees verder op de volgende pagina >
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dat zeer geschikt is voor een bepaald type activiteiten (bij
O|2 zijn dat biochemische laboratoria) en vanuit een bepaald
thema (bij O|2 is dat Human Health & Life Sciences).
Een tweede uitgangspunt is schaalverkleining. Om een
inhoudelijke reden: een kleiner gebouw kun je beter vanuit
een bepaald profiel invullen. Maar ook om een financiële
reden: door kleinere gebouwen te ontwikkelen kun je ook
stapsgewijs investeren. Daarbij geeft een stapsgewijze
vernieuwing je de mogelijkheid je beleid tussentijds
aan te passen aan veranderende maatschappelijke
ontwikkelingen. Nu is O|2 nog steeds een groot gebouw,
maar het vloeroppervlak is toch maar een derde van ons
hoofdgebouw.”

“Het vloeroppervlak
van O|2 is maar
een derde van ons
hoofdgebouw.”
Van O|D naar O|2

Trends in kaart brengen

COVERSTORY

“Daarop zijn we gaan vaststellen wat de belangrijke
trends zijn in de wetenschappelijke omgeving. Dan zie je
internationalisering en multidisciplinaire samenwerking:
spannende ontwikkelingen die vaak plaatsvinden op het
snijvlak van verschillende disciplines. Maar je ziet ook een
afnemende bekostiging en meer verschillende soorten
onderwijs, zoals postdoctoraal en postgraduate, waar
gebruikers van gebouwen andere behoeften hebben.
Vervolgens stelden we de vraag: welke eisen stellen deze
ontwikkelingen aan ons vastgoed?”
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Trends vertalen naar vastgoed
“Die vraag hebben we beantwoord in onze Visie VU 2025
en het Masterplan VU Campus waarin is vastgelegd dat
we naar een duurzame portefeuillestrategie willen met
flexibel vastgoed. Je bouwt dus niet specifiek voor één
discipline of één doelgroep maar je realiseert een gebouw

“Aanvankelijk zou dit het O&D-gebouw worden wat
staat voor Onderzoek en Diagnostiek, een meer op zorg
gerichte activiteit. Maar er bestond de wens om de
onderzoeksactiviteiten op het gebied van Life Sciences van
VU en VUmc dichter bij elkaar te brengen. Toen bleek het
veel logischer om het nieuwe gebouw puur op deze activiteit
in te vullen, zodat je onderzoekers die op vergelijkbare
velden werkzaam zijn, bij elkaar brengt. Daarop zijn ook
de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Academisch
Medisch Centrum (AMC) aangehaakt. Onderzoek en
Diagnostiek wordt nu ondergebracht in het VUmc waar het
ook beter past. De naam van het gebouw veranderde daarop
van O&D naar O|2, wat staat voor zuurstof en daarmee voor
‘leven’. Ook volgende bouwprojecten zullen vanuit onze
nieuwe visie thematisch worden opgezet. Dit doen we in
overleg met de andere kennisinstituten in Amsterdam, zodat
de verschillende profielen over de stad worden verdeeld.”

Gedreven en vakkundige bouwers
“Voor bouwcombinatie J.P. van Eesteren, Croon en Wolter
& Dros werd gekozen na een Europese aanbesteding en ik
merk dat ze begrijpen wat de eindgebruikers hier straks
willen hebben. Ze werken met een gedegen plan van
aanpak en hebben hun logistiek prima geregeld. Rondom
de bouwplaats is bijvoorbeeld weinig ruimte dus gebruikten
ze het atrium als een overlaadplaats voor het laboratorium
meubilair. Daarbij hebben ze oog voor hun omgeving, zo
werken ze heel schoon en proberen ze de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Verder merk je dat het personeel
bestaat uit vakmensen met een grote gedrevenheid.” n

Wat maakt een toren vol laboratoria anders dan een toren met
bijvoorbeeld kantoren? Dat vragen we aan Kirstin de Boer. Zij is
als projectmanager bij de VU de schakel tussen de bouwers en
eindgebruikers van labgebouw O|2. Haar scheikunde achtergrond
komt hierbij goed van pas.

VAN LUCHTDICHT
tot hittebestendig
Dit gebouw was voor een ander doel
ontworpen. Wat betekende de keuze voor
een andere bestemming?
“Klopt, voor J.P. van Eesteren is dit ook nieuwbouw. Maar
het ontwerp en het bestek waren gemaakt voor een
onderzoek & diagnostiek-gebouw. Dus toen het O|2 werd,
een gebouw met een veel zwaarder labprofiel, was het voor
ons alsof we bestaande bouw moesten ‘omkatten’, ook al
was er fysiek nog niets. Dus wij zijn gaandeweg de inrichting
gaan omvormen in elke set van bestekstekeningen die naar
de aannemer ging. Daar zijn we heel ver mee gekomen. De
resterende wijzigingen zullen we na oplevering doorvoeren.”

Want een labgebouw vraagt echt een heel
specifieke inrichting?

“Bijzonder is ook het ML3-lab dat hier komt. ML3 staat
voor een bepaald niveau van voorzorgsmaatregelen. Het
betekent dat je er mag werken met veroorzakers van nietdodelijke ziekten. Deze ruimten moeten luchtdicht zijn en
de luchtdruk moet lager dan die van de omgeving, zodat bij
het openen van een deur de lucht altijd ‘naar binnen’ stroomt.
Dat betekent dan wel dat zo’n deur naar binnen moeten
scharnieren. Zo zijn er best wel wat zaken die je echt moet
weten als bouwer.”

Daarbij is dit een gebouw waar mensen uit
verschillende organisaties werken?
“Ja, het is voor het eerst in academisch Nederland dat een
gebouw niet voor één faculteit wordt gebouwd maar voor een
thema. Het onderzoekthema Human Health & Life Sciences
bepaalt wie hier komen werken en de gebruikers komen van
VUmc, VU en UVA. Zij verhuizen hier naar toe en daarnaast
is er ruimte voor derden. Al deze gebruikers hebben vanuit
hun eigen organisatie IT-voorzieningen, dienstverlening en
logistiek. Wij moeten er dus voor zorgen dat al hun eigen
systemen ook in dit gebouw werken.”

Lees verder op de volgende pagina >
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“Ja, je hebt bijvoorbeeld te maken met een forse warmtelast
die je moet zien te koelen. De onderzoeks-apparatuur, zoals
bijvoorbeeld geavanceerde microscopen, veroorzaakt veel
warmte en stelt specifieke eisen aan de stroomvoorziening
en de beschikbare gassen. De vierde verdieping bestaat uit
zes grote labs van 150 m2 met in ieder lab twaalf
zuurkasten. In deze zuurkasten kunnen onderzoekers in
een veilige omgeving moleculaire reacties laten
plaatsvinden. Daarbij kan de temperatuur oplopen tot 250
graden Celsius. Dat koel je niet met een standaard airco.”

Heb je nog zo’n voorbeeld?
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Gaan zij ook dure apparatuur delen?
“Ja, niet alleen de kostbare high-end apparatuur, maar
juist ook basale voorzieningen zoals de spoelkeukens,
klimaatkamers en vriezers. Op die manier willen we de
samenwerking stimuleren en het onderzoek op dit thema
een ‘boost’ geven. Op elke verdieping zijn dan ook mensen
van verschillende ‘bloedgroepen’ ingepland. En eigenlijk
zien we nu al, bij het inrichten, dat er met het delen van
apparatuur en ruimtes al mooie stappen in die richting
worden gezet.”

PROJECTMANAGER KIRSTIN DE BOER:

“Je hebt te maken met
een forse warmtelast,
temperaturen kunnen
oplopen tot 250ºC.
Dat koel je niet met
een standaard airco.”
Zijn er ook ruimten die zich juist op de
buitenwereld richten?
“Ja, zo komt er een informatiecentrum waar bezoekers
en studenten het thema Human Health & Life Sciences
kunnen beleven, een congreszaal en verschillende
vergaderaccommodaties. Want wetenschappers moeten hier
ook buitenlandse gasten kunnen ontvangen. Ook komt er een
practicumruimte om studenten al vroeg te laten ervaren wat
het is om als onderzoeker te werken.”

COVERSTORY

Hoe doet de bouwcombinatie het? Kun je dat
beoordelen vanuit jouw functie?
“Ik heb zelf niet met de directe bouw te maken, ik geef
de wensen en eisen van de gebruikers door aan het
bouwprojectteam. Ik krijg wel regelmatig terugkoppeling
over de voortgang. Dat alles volgens planning verloopt vind
ik een enorme prestatie. Zeker als je ziet hoe klein de ruimte
op de bouwplaats is. Alle materialen moesten na aflevering
direct worden verwerkt om plaats te maken. Als je alleen al
bedenkt wat dit vraagt van de planning van de liften! Daarbij
merk je dat ze bij de bouwcombinatie oog hebben voor
menselijke zaken. Zo maakten ze echt werk van het vieren
van het hoogste punt en van de ‘Dag van de Bouw’. Ook is de
medewerking groot wanneer wij rondleidingen willen houden
om toekomstige gebruikers te enthousiasmeren voor hun
verhuizing. Je merkt dan dat ook zij trots zijn op O|2.” n

FUN
facts
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BOUW GROEN
LAGEN SEDUMDAK

33.000 m2
30% KANTOOR
70% LABORATORIUM
13 VERDIEPINGEN + 2-LAAGSE
ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE

750

WERKPLEKKEN VOOR
ONDERZOEKERS

166 ZUURKASTEN, 84 LAF-KASTEN
EN 419 VEILIGHEIDSKASTEN

120 KM
DATAKABEL

320.000 HERBRUIKBARE ‘LEGOSTENEN’
ACHTER ELKAAR GELEGD IS DAT 75 KM,
GESTAPELD 32 KM HOOG

4,5 MILJOEN
KILO BETON

1,7 MILJOEN
KILO STAAL

300
METER

‘MIKADO’ STOKJES

OPLEVERING 27 FEBRUARI 2015
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met palen

De vorm is bijzonder: een kubus waaruit delen zijn ‘weggesneden’ en waar dragers als
mikadostokjes doorheen lopen. Maar ook de functie is bijzonder: toekomstbestendige
laboratoria voor bèta-medisch onderzoek. Tot slot was ook de voorbereidingstijd
bijzonder. Bijzonder kort, welteverstaan. Hoofduitvoerder Eric van Nes over de
uitdagingen bij de bouw van het O|2 labgebouw.
Eric van Nes: “In september 2012 kregen wij de opdracht
en in januari 2013 mochten wij als bouwcombinatie
(J.P. van Eesteren, Wolter & Dros en Croon Elektrotechniek)
starten met de bouw. De voorbereidingstijd was dus zeer
kort, mede omdat in deze situatie de kelder al aanwezig
was. Normaal ben je daar anderhalf jaar mee bezig en in
die tijd kun je de bovenbouw voorbereiden. Maar hier was
de fundering er al in de vorm van de ondergrondse
parkeergarage waarop ook het Academisch Centrum
Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) is gebouwd. Overigens:
zowel het ACTA-gebouw als de parkeergarage zijn eerder
door J.P. van Eesteren gerealiseerd. Kortom, wij moesten
vanaf dag één een vliegende start maken en dat lukte ook.
Bij de vestiging van Croon aan de Hettenheuvelweg was
een hele afdeling vrijgemaakt waar wij als integraal team
aan de slag konden.”

Waar zitten de grootste knelpunten
bij een korte voorbereidingstijd?

Hierbij hadden we ook een meevaller. Door het bijzondere
krachtenspel in deze architectuur moesten de wanden
van de begane grond worden gestort, het konden
geen prefab elementen zijn. Gelukkig maar, want de
productievoorbereiding daarvan had meer tijd gekost. Vanaf
de eerste verdieping zijn we wel met prefab gaan werken.”

Het meest in het oog springend zijn de
‘mikado’ kolommen. Wat kwam bij de
constructie daarbij kijken?
“Die kolommen bevinden zich tussen het dak van de vijfde
verdieping en de vloer van de tiende. De voorwaarde van de
constructeur was dat de constructie spanningsloos werd
gemonteerd. Dat zou je middels een ondersteuning kunnen
doen, maar dat is niet uit te voeren tussen de schuine
mikado-kolommen. Bovendien zou je dan door moeten
stempelen tot de -2 verdieping waaronder de palen zich
bevinden. Maar als je elke verdieping in de ondersteuning
zet, kun je daar niet afbouwen.

COVERSTORY

“Dat zit ‘m vooral in de onderdelen die in de
werkvoorbereiding de nodige tijd vragen zoals
bijvoorbeeld het prefab beton en de staalconstructie. De
werkvoorbereiders hebben hiervoor tekenwerk nodig dat
door verschillende partijen moet worden goedgekeurd
zoals de constructeur, de bouwdirectie en de architect. Al
die goedkeuringen moet je dus zien te bespoedigen en dat
geldt ook voor de productietijd.

Dus zet je verschillende leveranciers, zoals de staalbouwer,
al aan het engineeren nog voor je hen de definitieve
werktekeningen kunt leveren. Door zo te werken lukte het
ons om de eerste stalen V-kolommen van de constructie al
eind januari te plaatsen.

Lees verder op de volgende pagina >
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HOOFDUITVOERDER ERIC VAN NES:

“Het kostte ons drie
maanden om hiervoor een
120-stappenplan uit te werken
dat we vervolgens in drie
weken konden uitvoeren.”
Dus we zijn gaan kijken hoe we de spanning uit de
constructie konden houden door met twee kranen te
monteren. Het kostte ons drie maanden om hiervoor een
120-stappenplan uit te werken dat we vervolgens in drie
weken konden uitvoeren. We besloten dit te doen tijdens de
bouwvak zodat er dan niemand onder aan het werk
zou zijn. Het ging in totaal om 23 ‘mikadostokjes’ van
18 tot 20 meter lang en 7 ton zwaar.”

COVERSTORY

Maakt het voor de bouw uit dat hier
laboratoria in komen?
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“Ja, want het bestanddeel installatie is enorm groot bij
dit project. Die kosten in tijd en geld bijna net zoveel als
het hele gebouw. Ter vergelijking: bij een kantoor ligt die
verhouding op ongeveer 80% voor het gebouw en 20% voor
de installatie. Hoe anders de verhouding hier ligt, zie je ook
terug in indeling. Er zijn veertien verdiepingen

waarvan -1, de vijfde en de negende helemaal voor de
installaties zijn. Daarnaast is er nog een trafo-ruimte
op de begane grond. Er was dus veel te testen en in te
regelen. Om daar tijd voor te maken hebben wij het tempo
van de ruwbouw opgeschroefd door elf weken lang met
een avondploeg te werken. Hierdoor kregen de collega’s
van Croon en Wolter & Dros meer tijd voor het testen en
inregelen van de installatie en kon de labbouwer al na
14 maanden de eerste verdiepingen gaan inrichten.”

Want jullie leveren O|2 gebruiksklaar op,
inclusief werkende meubels en apparatuur?
“Ja, in onze scope zit ook de coördinatie van de labbouwer en
het aansluiten en testen van de labapparatuur. Dit betekent
dat wij onze afwerking al vroeg klaar moeten hebben om
de labbouwer tijd te geven voor het plaatsen van meubilair.
Want bijvoorbeeld de antibacteriële verf moet ook achter
het meubel zitten. Je kunt het schilderwerk dus niet op het
laatst nog even doen.”

Is het anders werken vanuit een integrale
TBI-aanpak?
“Absoluut. In een situatie waarin je met onder- of
nevenaannemers samenwerkt liggen de belangen vaak heel
anders. Je merkt dat hier iedereen hetzelfde belang heeft en
dat we richting de opdrachtgever als één partij acteren.” n

OPGELEVERDE
projecten
UITVINDERSBUURT EDE
Op vrijdag 14 november is het laatste blok woningen in de
Uitvindersbuurt in Ede opgeleverd aan Woonstede. Binnen
11 maanden tijd bouwden we samen met Koopmans
49 woningen, waaronder een vier verdiepingen tellend
appartementencomplex. De grootste uitdagingen van het
project waren de bouwsnelheid: de eerste blokken moesten
al na 6 maanden worden opgeleverd, én het bouwen in een
bestaande woonwijk. Leuk weetje: Al het metselwerk is
door eigen metselaars van Koopmans en J.P. van Eesteren
uitgevoerd. Uniek voor een project van deze grootte!

SOHO DISTRICT GROENEWEG, FASE I
Op project Soho District in Utrecht is het nieuwe winkel
centrum Groeneweg inmiddels opgeleverd. Begin oktober
zijn de eerste 46 huurwoningen in blok A overgedragen
aan de verhuurder én ook de eerste particuliere woningen
van dit blok zijn gereed. Ook is begin november Blok G
casco opgeleverd aan de Gemeente Utrecht, die van plan
is om hier een sportschool in te vestigen. In maart 2015
wordt het laatste blok (B) van de eerste fase opgeleverd
aan de bewoners. Vanaf half januari starten we met fase 2
bestaande uit de bouwblokken C en D, met in totaal
56 appartementen. Het project is een groot succes; alle
139 appartementen zijn inmiddels verkocht of in optie.

ALMERE-BUITEN
O P G E L E V E R DAER P
TR
I KOEJLENCAT A
EM
N

Het project Almere-buiten bestaat uit 2 kleinschalige
appartementencomplexen: een bouwblok met
15 koopappartementen en winkels én een bouwblok
met 12 huurwoningen en winkels. De winkeliers
betrokken hun winkels al begin juli 2014, na de
eerste oplevering. De laatste bewoners kregen eind
juli hun sleutels. Het project startte in juni 2013.
De 2 gebouwen zijn dus in iets meer dan een jaar uit
de grond verrezen!
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KIND AAN HUIS
in het Erasmus
Medisch Centrum

Het Erasmus Medisch Centrum is met bijna 12.000 werknemers een klein imperium.
En dan hebben we het nog niet over de 285.000 patiënten die hier jaarlijks aanwezig
zijn, de studenten die één van 70 aangeboden medische opleidingen volgen en de vele
ondersteunende bedrijven die hier een eigen werkplek hebben. J.P. van Eesteren is zo’n
ondersteunend bedrijf. Al sinds de oplevering van de medische faculteit in 1969 door

IN ONDERHOUD

J.P. van Eesteren zijn we betrokken bij het bouwkundig onderhoud.
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Het Erasmus MC is niet alleen de naam van het
ziekenhuis dat voorheen Dijkzigt heette, maar
ook de naam van de overkoepelende organisatie
waartoe het Sophia Kinderziekenhuis, de Faculteit
der Geneeskunde van de Erasmus Universiteit en de
Daniel den Hoedkliniek behoren. Laatstgenoemde
bevindt zich in Rotterdam-Zuid, de andere drie op het
terrein tussen de Westzeedijk en de Rochussenstraat
in Rotterdam. Zowel de Faculteit der Geneeskunde als
het Sophia Kinderziekenhuis zijn door J.P. van Eesteren
gebouwd en voor beide organisaties verrichten wij het
bouwkundig onderhoud. Uitvoerder John van Dipten
heeft dan ook al 30 jaar zijn eigen kantoor binnen het
Erasmus MC.

Je zit hier al dertig jaar! Ben je dan een
EMC-er of een JP-er?
“Ja, lang hè? Ik begon hier als timmerman, werd voorman
en daarna uitvoerder. Maar ik zie mezelf wel degelijk
als een JP-er en ben me bewust van onze commerciële
belangen, al voel ik me natuurlijk wel heel erg betrokken
bij het EMC. Als ik zie dat iets mijns inziens beter kan,
dan meld ik dat. En ik ben, op de vakanties na, ook
24 uur per dag bereikbaar voor de projectleiders en
complexbeheerders van het EMC.”

Is er altijd onderhoudswerk?
“Ja, al wisselt de hoeveelheid, we hebben hier met 50 man
gezeten, maar ook met drie. Nu zijn we met z’n zessen.

En jij werkt met een vaste ploeg die dit
soort zaken weet?

JOHN VAN DIPTEN, UITVOERDER:

“Ze weten
dat ze op
ons kunnen
bouwen.”
Wat wij doen is het bouwkundig onderhoud op melding
en naar wens. Onderhoud op melding kan variëren van
een verbouwing met een waarde van 2 miljoen tot het
herstellen van een klemmende deur. Bij wensen moet
je denken aan een extra boekenplank, nieuw tapijt,
een wand erin of eruit. Dat soort zaken gaat altijd door.
Maar er komt ook werk voort uit de geleidelijke sloop
en nieuwbouw van het oude Dijkzigt. De longafdeling
moest hierdoor onlangs verhuizen naar een tijdelijk
onderkomen. Wij hebben die ruimte geschikt gemaakt
voor gebruik voor de komende drie jaar. Tot slot komt
er werk voort uit voortschrijdende technologische
innovaties. Zo was er een nieuwe scanner gekocht die
te breed was voor de deuren en te zwaar voor de vloer.
Dat lossen wij dan op.”

“Ja en dat is heel fijn. Want je hebt ook met geheimhouding
te maken en met bepaalde gedragscodes. Onze mensen
kennen de cultuur hier en die is anders dan typische
bouwvakcultuur. Iemand van een nevenaannemer maakte
eens een dubbelzinnige opmerking naar een verpleegster
en mocht direct vertrekken. Maar het kan ook voorkomen
dat je bij iemand in zijn kantoor een plank moet ophangen
en drie keer wordt weggestuurd omdat het niet uitkomt.
Dan kun je niet zeggen: ‘Vriend, hang ‘m zelf een keer op!’,
dan probeer je het gewoon een vierde, desnoods vijfde keer.
Wat ook fijn is aan een vaste club is dat iedereen de weg
weet. Het is hier zó groot dat je een nieuweling voortdurend
de weg zou moeten wijzen.”

Heb je een voorbeeld van een mooie
opdracht die je hier uitvoerde?
“De Medische Faculteit beschikte over een
verlaten binnenplaats op het tweede niveau van het
Erasmuscomplex. Dat wilde men met glas overkappen
zodat er een atrium zou ontstaan. J.P. van Eesteren werd
als aannemer gekozen van het Onderwijscentrum. Na
de oplevering in augustus 2012 kregen wij niet alleen het
onderhoud en wensen erbij, maar ook de nazorg. Daar
heeft J.P. van Eesteren een aparte afdeling voor, maar
omdat wij er toch zitten kregen wij die klus.”

In 2017 is de nieuwbouw van het EMC
voltooid, dan wordt er nog twee jaar
gesloopt aan het oude Dijkzigt en twee jaar
later is het hier allemaal prachtig.
Is er dan nog steeds werk voor jullie?
“Voor het bouwkundig onderhoud zal altijd voor een
aantal mensen werk zijn. Daarnaast vinden er nog
aanbestedingen plaats op projecten en die winnen we
regelmatig. Natuurlijk zijn er altijd kapers op de kust die
het onderhoud graag van ons overnemen, maar de klant
is tevreden. Wij doen dan ook alles om projectleiders
en complexbeheerders van het EMC te ontzorgen. Ook
bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van de
installaties als dat wordt gevraagd, of straatwerk. Ze weten
dus dat ze op ons kunnen bouwen.” n

Stelt het werken in een medisch bedrijf
speciale eisen aan jou en je mensen?

IN ONDERHOUD

“Ja, op twee manieren. In de eerste plaats omdat
veiligheid en hygiëne hier heel sterk spelen. Stel, er
moet iets gebeuren in een laboratorium waar met
radioactiviteit wordt gewerkt. Dan wordt die ruimte
eerst met een Geigerteller onderzocht en daarna
worden stickers geplakt op de plaatsen waar wij
moeten zijn en worden die stickers weer één voor
één onderzocht op straling. Of je moet bijvoorbeeld
een tegel uit het plafond halen in het Sophia
Kinderziekenhuis. Dan zetten we daar eerst een
stofschot, de zogenaamde ‘curtain wall’ omheen.”
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DE DAG VAN...
Altijd al eens willen weten wat je collega zoal uitspookt? In
werktijd en erna? Deze rubriek beantwoordt je nieuwsgierigheid
en toont je een willekeurige dag uit het leven van:

Bert van Os

Leeftijd: 51 jaar. Werkzaam als Voorman timmerman op de
servicedienst VOR bij J.P. van Eesteren. Getrouwd met Tineke
(47 jaar) en woont in Hagestein. Heeft drie kinderen: een zoon
Rick (25), die getrouwd is met Arine, een dochter Lilian (22)
die op 24 april 2015 gaat trouwen met Frank en de jongste,
Falco (19) die nog thuis woont en studeert.

van de steiger en het afdekken van het
gevelraam. Dan mogen de stenen
eruit. Voorzichtig want ze mogen niet
breken.

Donderdag 23 oktober 2014
6.10 uur. De wekker loopt af.
Vandaag een dagje naar Capelle aan
den IJssel.

6.30 uur. Tijdens het ontbijt maak ik

gaat nu deze kant op. Stapvoets
naar Capelle. Dan maar wat
werktelefoontjes plegen, onder
andere naar meneer Schram om te
zeggen dat ik 7.30 uur niet ga halen!
Als ik langs Sliedrecht rij herinner ik
me dat mijn dochter daar een leuke
trouwlocatie had gezien. Mmm, is er
niet iets dichter bij huis?!

mijn brood klaar voor de werkdag.

D E DAG VA N . . .

8.50 uur. Ik ben op de plaats van
bestemming. Koffie? Nou, dat gaat er
wel in na een rit van 2 uur en 10
minuten. Kan ik intussen ook het
lekkageprobleem zien. Meneer is
bouwopzichter geweest en nu
gepensioneerd. Hij blijft verhalen
vertellen over zijn loopbaan. Maar ik
moet echt aan de slag.
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6.50 uur. Ik sta stil op de A12 bij afslag
De Meern. De A12 blijkt afgesloten
i.v.m. een ongeval bij Woerden. Kan de
hele ochtend duren! Ik neem de afslag
en ga terug richting Utrecht en pak
daar de A27 richting Gorinchem. Bij
Lexmond is er ook file want iedereen

9.05 uur. Ik begin met het opbouwen

10.30 uur. Ik heb de gevel voor een
gedeelte geopend en zie dat er enorm
veel valspecie in de spouw zit. Dat kan
de oorzaak wel eens zijn van de
lekkage.

11.00 uur. Ik verwijder de valspecie
en test met een tuinslang of het water
naar buiten wordt afgevoerd. Het
water komt er gelukkig alleen buiten
uit. De val specie veroorzaakt dus de
lekkage!

15.20 uur. Ik ben bij de werkplaats
aangekomen. Nu de steiger uit de
bus en van het dak halen, afval in
de container gooien en de bus is
weer leeg.

17.10 uur. Warm eten, wat kan mijn
vrouwtje toch lekker koken. Na de
afwas spring ik onder de douche. Dan
nog een bakkie koffie met mijn vrouw
drinken voordat ik vertrek.

11.15 uur. O, meneer gaat weg! Dat
wordt geen koffie meer vandaag! Maar
hij heeft een flesje water en een paar
blikjes bij de deur gezet.

19.45 uur. Ik stap op de fiets

15.40 uur. Hup, naar de kantine

Lekker hoor, dat gebeurt niet altijd.
Pierre van de Wartburg belt: ‘Bert,
ik heb een raam dat niet meer goed
sluit. Kun jij daar morgen voor langs
komen?’

voor de administratie om de uren in
te vullen van vandaag. Bart bellen
voor de planning van morgen. Hij
neemt niet op, ik stuur een mailtje.
En dan, lekker naar huis. Om 16.00
uur activeer ik het alarm van de
werkplaats en vertrek richting
Hagestein.

richting Vianen. Vanavond is
er een vergadering van de
tafeltennisvereniging. Even alles
doorspreken over ons jaarlijkse
tafeltennistoernooi. Het loopt weer
behoorlijk uit, maar het is leuk om
te doen.

11.45 uur. Ik metsel de gevel weer
dicht. Dan is het tijd om een broodje
te eten. In de tussentijd kan het
metselwerk even aantrekken zodat ik
het na de lunch kan voegen.

22.30 uur. Weer thuis op de bank.
Nog even met mijn vrouw de dag
door nemen en dan richting de eerste
verdieping.

16.20 uur. Weer thuis zonder
file! Mijn vrouw is spruiten aan het
schoonmaken, heerlijk hoor.

14.40 uur. Alles opgeruimd en
aangeveegd. Meneer Schram komt
precies op tijd voor de oplevering.
Hij is tevreden, ik kan naar Bunnik.
Is dat even relaxed rijden, zonder file!

22.50 uur. Ik geloof dat ik meteen
in slaap val na deze toch wel weer
verrassende werkdag. n

D E DAG VA N . . .

16.30 uur. Mijn Agapornis roept dat
ie uitgelaten wil worden. Hij mag een
paar rondjes door het huis vliegen.
Beestje ook weer blij.
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SLOOPMAT
De ongeveer 5.000 ton beton die
J.P. van Eesteren tijdens de renovatie
verwijdert van de gevel van Toren
Overhoeks wordt direct ingezet bij
de bouw van Hotel Amstelkwartier.
Dit hotel, ook een project van
J.P. van Eesteren, wordt mede hierdoor
één van de duurzaamste van Europa!

SLIM BEZIG!

Toren Overhoeks, beter bekend als de Shelltoren achter het Amsterdamse Centraal
Station wordt door J.P. van Eesteren compleet
getransformeerd tot muzikale broedplaats.
Onder de nieuwe naam A’DAM wat staat
voor ‘Amsterdam Dance and Music’ zal de 22
verdiepingen hoge flat eind 2015 plaats bieden
aan bedrijven als AIR, ID&T en MassiveMusic
en diverse horecagelegenheden. Voorafgaand
aan de renovatie wordt al het prefab beton
van de buitenzijde verwijderd. De in totaal
zo’n 5.000 ton beton zal naar recyclingbedrijf
PARO Amsterdam worden gereden waar het
wordt vermalen. Daarna wordt het granulaat
als grondstof aangeboden aan betoncentrale
Mebin die het beton levert voor de bouw van
Hotel Amstelkwartier.
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TERIAAL
wordt bouwmateriaal
Afval van project A wordt grondstof
voor project B
Het recyclen van beton, steen en asfalt is niet nieuw in de
infra- en utiliteitsbouw, de directe manier waarop dit nu
wordt gedaan is dat wel. “Omdat de sloop en nieuwbouw
van beide projecten bijna gelijktijdig starten, stelden we
onszelf de vraag of we het een niet met het ander konden
combineren”, vertelt Dirk van Zoest, Hoofdinkoper bij
J.P. van Eesteren. “We zijn daarop met de constructeur
en vloerenleverancier in gesprek gegaan en de
mogelijkheden gaan doorrekenen.” Om vast te stellen
in welke verhouding het gesloopte beton kon worden
gebruikt voor de nieuwbouw werden eerst een aantal
kegels geboord uit het beton van Toren Overhoeks. Die
werden geanalyseerd op samenstelling en druksterkte.
Aan de hand daarvan kon de constructeur de hoeveelheid
toepasbaar sloopbeton bepalen.

Korrels en stof
In nieuw beton gaat voor 41% natuurlijk grind aan
gewicht. Het gerecyclede materiaal uit sloopbeton
kan van een andere kwaliteit zijn omdat er altijd een
restpercentage aan niet uitgewerkt cement op het
materiaal zal zijn achtergebleven. Dit, omdat het vocht
nooit alle microdeeltjes kan bereiken. Je kunt gewoon
grind om die reden niet één op één vervangen door
grindvervangende korrels uit gesloopt beton. Het beton
bleek wel geschikt om 50% van het natuurlijke grind
te vervangen waardoor al het beschikbaar komende
sloopbeton voor het hotel kan worden aangewend.
Overigens kan nooit 100% van het sloopbeton worden
gebruikt voor nieuwbouw. Zeker de helft van het
totaalgewicht wordt stof bij het malen van de bokstukken
tot bruikbare korrels van 4 tot 22 mm. Dat betekent
niet dat het stof afval is. Dit wordt bijvoorbeeld bij de
wegenbouw gebruikt om de onderliggende zandlaag te
stabiliseren.

Aparte berg

Hotel Amstelkwartier is zo’n 18.500 m2
groot en krijgt 22 verdiepingen met circa
300 kamers, twee restaurants, een spa/
wellness, een rooftopbar en een groente- en
fruitkas op het dak. Het project wordt het
eerste hotel in Europa dat opgaat voor het
internationale duurzaamheidscertificaat
LEED Platinum (het hoogste level).

Unieke korte keten
Hotel Amstelkwartier wordt het eerste LEED Platinum 3
gecertificeerde hotel van Europa. Deze strenge
Amerikaanse norm voor duurzaam bouwen stelt dat
20% van alle bouwmaterialen uit gerecyclede grondstoffen
moet bestaan, zoals granulaat, slakken, vliegas, ijzer- en
aluminiumschroot etc. Opdrachtgever en bouwer streven
er naar het hotel zelfs te laten voldoen aan de Platinumeisen van de recent verschenen, nog strengere, Leed 4.
Dirk van Zoest: “Het is bekend dat de bouwsector een
enorme impact kan hebben op de exploitatie van
energiebronnen en het milieu. Dit project laat zien hoe je
verantwoord kunt omgaan met grondstoffen. Voor de 3%
lagere betonprijs ga je niet recyclen, want dat prijsverschil
is te laag voor het extra reken- en voorbereidingswerk dat
dit vraagt. Ook vraagt het meer communicatie dan we
voorheen hadden ingeschat. Maar het is een uniek
project. Groen beton is weliswaar niet nieuw, maar zo’n
korte keten als hier is dat wel. Het totale transporttraject
Toren Overhoeks - PARO - Mebin - Hotel Amstelkwartier
bevindt zich binnen Amsterdam.” n

SLIM BEZIG!

Om voor de opdrachtgever van Hotel Amstelkwartier
zichtbaar te maken welk deel van zijn beton uit Toren
Overhoeks afkomstig is, wordt dit op een aparte berg
opgeslagen bij PARO Amsterdam. “Dat leek me een leuke
geste naar de opdrachtgever”, vertelt Dirk. “We gaan daar

ook nog een keer kijken met de opdrachtgever en dan
maken we daar een filmpje om deze manier van recycling
intern en extern te promoten. Bij PARO Amsterdam was
men direct akkoord met de afspraak voor aparte opslag
maar je merkt nu in de praktijk dat de mannen op het
terrein dat maar vreemd vinden. Inhoudelijk hebben ze
gelijk, want het materiaal voldoet aan dezelfde normen
als hun andere sloopmateriaal. Maar het gaat ons om het
idee dat je visueel maakt wat van het Shell-gebouw komt.
Voor hen betekent dit echter best wel wat extra werk.”
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De Bietentocht voert in vijf dagen van Goes naar Willemstad waarbij tussentijds een symbolische
hoeveelheid bieten wordt geladen. De tocht is een nabootsing van het transport dat tot ver in de
twintigste eeuw met traditionele, ongemotoriseerde zeilschepen werd uitgevoerd. Het was niet iets dat
elke schipper durfde. De Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta waren berucht om hun sterke stromingen,
getijden, steile banken en de kleine haventjes waar het moeilijk manoeuvreren was. Tijdens de
Bietentocht, die tegelijk ook een wedstrijd is, proberen de deelnemers dit na te bootsen door zo min
mogelijk van hun scheepsmotor gebruik te maken. Daar verdienen ze punten mee. Net als met de
traditionele kleding van de bemanning en aankleding van het schip. We praten met André na aankomst in
Willemstad, de haven waar voorafgaand aan het eindfeest de winnaar bekend zal worden gemaakt.

Wie de biet
niet vaart,
is de bitter
niet waard

NA WERKTIJD

Vijf dagen zeilen met traditionele
platbodems door de Zeeuwse en ZuidHollandse wateren. Dit, om de geschiedenis
van de Zeeuwse bietenvaart (‘beurtvaart’) in
ere te houden, maar vooral ook: voor de lol.
Afgelopen herfstvakantie vond de tocht voor
de zestiende keer plaats. Voor Bedrijfsleider
VOR André Noorlander was het de derde
keer. Maar zeker niet de laatste.
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En, maken jullie kans op
de titel?
André Noorlander: “Dat weten we
pas vanavond. Dit snelle schip krijgt
namelijk een andere rating dan een
langzaam schip, waardoor wij sneller
moeten varen voor hetzelfde aantal
punten. Maar we hebben veel op het
zeil gevaren en ik heb vertrouwen in
onze creatieve prestaties waarvoor
je ook punten krijgt. Zo is één van de
opdrachten dat je bieten in een bewerkte
vorm moet presenteren. Dit jaar
hebben wij daarvoor een bietenstokerij
bedacht. Dat is een karretje met een
koperen ketel, een paar slangen en
een drukmeter met daaronder verstopt
een rookmachine die we voor 25 euro
op internet vonden. Daarmee stoken
we ons zogenaamde Bietenbitter. Dat
zijn flessen Schippersbitter die we
omdoopten met ons eigen etiket. Op
onze vesten zie je ook het logo van onze
teamnaam: De Blauwe Knoop.”

Hoe ben je in de Bietentocht
verzeild geraakt?
“Deze clipperaak ‘Hollandsch Diep’ is
van vrienden van me: Janet en Pieter

van der Wulp. Het schip is hun
woning én hun bedrijf, want het is
een charterschip voor bedrijfsuitjes
en familiefeesten. Zij vroegen drie
jaar geleden of ik zin had om mee
te gaan, nadat ik al op een paar
eendagstochten was mee geweest.”

Dit is een vijfdaagse. Slaap
je dan ook op het schip?
“Ja, met zeven man en één vrouw.
Janet is niet zo’n fan van vrouwen aan
boord omdat het zeilen fysiek zwaar
is en vrouwen sneller moeilijk gaan
doen als het tegen zit. Geen probleem,
want mijn vrouw staat toch niet te
trappelen om aan te monsteren,
maar voor mij is het een soort kleine
vakantie. Een ander gaat skiën, ik vaar
de Bietentocht. Lekker hard werken
overdag en elke avond een klein
feestje in de haven.”

Dinsdag was een zware
herfststorm. Hoe ging dat?
“Toen mochten we de Oosterschelde
niet op en moesten in Zierikzee

blijven. Op woensdag was de wind nog
steeds wel hard maar we mochten toch
vertrekken. Toen zagen we de kleinere
bootjes als notendopjes stuiteren over
het water. Ik sprak later mensen waarvan
de vaatwasser en de koelkast door de
keuken waren geslingerd. Janet vertelde
dat hun schip niet eerder zó schuin had
gelegen. Gelukkig is elke lamp, vaas
of schilderij vastgelijmd en hadden we
touwen om de stoelen gebonden.”

Heb je iets met zeilen? Zou je
zelf zo’n schip willen hebben?
“Een schip als dit kun je er niet bij doen.
Dan moet je er echt op leven. Dus ik vind
dit prima. Vroeger sponsorde J.P. van
Eesteren een stichting met een skûtsje en
dan nam ik klanten mee de Friese meren
op. Dus ik wist al wel ongeveer hoe een
platbodem werkt. En mijn opa werkte op
een scheepswerf, maar daar houdt het
mee op. Hoe is het gezegde ook weer:
koop een boot en werk je dood?”
’s Avonds werd bekendgemaakt dat de
Hollandsch Diep met team De Blauwe
Knoop de vierde plaats had behaald. Hun
creatieve invulling van de Bietentocht met
de eigen stokerij werd beloond met de
eerste plaats. n

NA WERKTIJD
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OPGELEVERDE
projecten
DOCK21 & IBIS HOTEL
De bouw van DOCK21 op het
Wijnhaveneiland in Rotterdam is
afgelopen juni voltooid. De naam
slaat op de ligging aan de haven én
op de 21 driekamerappartementen
die dit kleinschalige complex rijk
is. DOCK21 is een project van onze
eigen projectontwikkelingsafdeling.
Het, ook door ons gebouwde,
aangrenzende Ibis hotel is op 25 juli
in gebruik genomen en verwelkomde
in augustus zijn eerste gasten. Het
hotel met 139 kamers is echter nog
niet officieel opgeleverd. Het wachten
was op de unieke gevelpanelen
die pas later zijn geleverd. Naar
verwachting is het hotel eind 2014
helemaal gereed.

METROSTATION CAPELSEBRUG (VOR)
Na driekwart jaar werk was het afgelopen zomer dan
zover: de oplevering van metrostation Capelsebrug in
Rotterdam. Het metrostation is uitgebreid met nieuwe
winkelunits en de bestaande knapten we op. Ook de
fietstunnel en hal kregen een nieuwe uitstraling. Een
kunstwerk van panelen met de skyline van Rotterdam
pronkt nu in de doorgang onder het station. Om rekening
te houden met de reizigers en de spitsuren was avond-,
nachtwerk en een goede coördinatie onontbeerlijk.

AR
O
PT
GIEKLEELVNEARADME P R O J E C T E N

DE NOVELLE
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Op 17 juli leverden we ‘De Novelle van Utrecht’ op.
Het complex met woningen in jaren ‘30-stijl ligt aan
de rand van het centrum van Utrecht in de wijk Nieuw
Engeland en is gebouwd op de locatie van een voormalige
basisschool. Bijzonder is dat we het project in eigen
ontwikkeling hebben gerealiseerd. De Novelle bestaat
uit 12 stadswoningen met tuin, 6 appartementen en
een fietsenberging, die in zeer korte tijd allemaal verkocht
waren. Het project is volledig in BIM uitgevoerd en is
mede hierdoor binnen 9 maanden gebouwd.

Eerste paal
geboord
VAN TWEEDE LABGEBOUW OP LEIDEN BIO SCIENCE PARK
Zelf een gebouw ontwikkelen voor
bedrijven in de biotechnologie en life
science. Dat doet J.P. van Eesteren
in samenwerking met PCS Design
& Construction uit Den Haag. Na de
succesvolle ontwikkeling en realisatie
van de ‘Beagle Darwin’ aan de Darwinweg
op het Leiden Bio Science Park, volgt nu
het tweede bedrijfsverzamelgebouw voor
laboratoria. Deze heet ‘Beagle Zernike’
zand is er nog niet te zien, maar de eerste
paal is op 22 oktober geboord.

Lees verder op de volgende pagina >

IN ONTWIKKELING

die verrijst aan de Zernikedreef. Meer dan

“Beide gebouwen zijn een eigen ontwikkeling van
v.o.f. The Beagle, een samenwerking van PCS
Design & Construction en J.P. van Eesteren”, vertelt
vastgoedontwikkelaar Joost van Pelt. “Begin 2000 werd
deze vennootschap opgericht omdat er vraag leek te zijn
naar hoogwaardige, flexibele bedrijfshuisvesting met
laboratoriumfuncties voor onder meer start-ups in de bio
science. En dan vooral op Leiden Bio Science Park, waar
bedrijven zich richten op het gebruik en de toepassing
van biotechnologie voor medische en biofarmaceutische
doeleinden. Een aantal grotere bedrijven waren hier
inmiddels gevestigd. Dat leidde tot nieuwe startende
bedrijfjes binnen dit werkterrein en daarmee ontstond
behoefte aan passende huisvesting geschikt voor
laboratoriumfuncties. De aanwezigheid van het Leids
Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden
versterkte deze ontwikkeling. V.o.f. The Beagle zag kansen
om op deze situatie in te spelen.”
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Wie is v.o.f. The Beagle?

IN ONTWIKKELING

“V.o.f. The Beagle wordt gevormd door de bedrijven
PCS Design & Construction en J.P. van Eesteren.
Gezamenlijk hebben we als doel om op commerciële basis
specifiek ‘labvastgoed’ te ontwikkelen en te realiseren.
J.P. van Eesteren neemt daarbij ook de rol van bouwer op
zich en indien mogelijk of nodig nemen wij ook nog een
stukje van de (voor)financiering voor onze rekening. Samen
zoeken we naar geschikte huurders en een koper voor het
gebouw, wat uiteindelijk de basis is voor de realisatie van
het labgebouw. De vennootschap werd in 2001 opgericht
en in 2006 is het eerste gebouw, de ‘Beagle Darwin’,
opgeleverd. Opvallend is dat daar uiteindelijk niet meerdere
kleine bio science start-ups in terechtgekomen zijn, maar
zo’n vijf grotere bio science bedrijven. Dat was weliswaar
niet het vertrekpunt, maar natuurlijk waren we ook met
deze gerenommeerde huurders erg tevreden. We hebben
de Beagle Darwin daarna succesvol weten te verkopen
en het pand wordt nu al een aantal jaren naar volle
tevredenheid van de huurders gebruikt.”
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Reden genoeg voor een tweede Beagle?
“Inderdaad. Wij hadden hiermee als één van de eerste
marktpartijen aangetoond dat ook de ontwikkeling van
commercieel vastgoed met laboratoriumfuncties op het
Leiden Bio Science Park succesvol kon zijn. We kregen
in mei 2007 de kans een nieuw perceel grond van de
gemeente Leiden te kopen voor een tweede Beagle.”

Deze ontwikkelingen vragen vast flinke
voorinvesteringen?
“Dat klopt. Het op risico ontwikkelen van projecten is een
kostbare aangelegenheid en de kosten gaan per definitie
voor de baten uit. De grond voor de Beagle Zernike
hebben we in 2007 uit eigen middelen kunnen financieren.
Vervolgens moesten we de nodige kosten maken om
het gebouw te ontwikkelen. Hierbij worden tijdens de
verschillende fasen van de ontwikkeling diverse partijen
betrokken. Van architect tot makelaar en van notaris tot
installatie-adviseur. En uiteraard moeten deze partijen
tijdens dit proces voor hun diensten worden betaald.
Deze kosten worden over het algemeen ook door de
ontwikkelaar betaald. Banken zijn doorgaans niet bereid
om zulke investeringskosten te financieren. Toen niet en
tegenwoordig al helemaal niet meer.”

En dan is het 2008 en de financiële crisis
bereikt Nederland.
“Ja, maar dan duurt het nog wel een jaar of twee, drie
voor de gevolgen ook in het vastgoed echt voelbaar
en zichtbaar worden. Maar daarna zie je dat bedrijven
nagenoeg stoppen met het investeren in huisvesting of het
aangaan van nieuwe huurcontracten. De markt komt dan
eigenlijk zo goed als tot stilstand. Medio 2010 hadden wij
een bouwvergunning, maar nog onvoldoende huurders
om te kunnen starten met de bouw. In mei van dit jaar, we
zijn dan inmiddels 4 jaar verder, lukte het om een huurder

te contracteren voor 70% van de verhuurbare
vierkante meters in de Beagle Zernike. In juni
hebben we het ontwerpproces weer opgestart,
het plan nog eens goed tegen het licht gehouden,
specifieke wensen van de huurder ingepast en een
wijziging op de eerder ontvangen bouwvergunning
ingediend. Vanuit TBI hebben we vervolgens ‘groen
licht’ gekregen om in oktober te starten met de
bouw, hoewel er nog geen koper was. Voorwaarde
van TBI was wel dat we voor de bekostiging
van de bouw op zoek zouden gaan naar een
financiering door een bank. Uiteindelijk konden
we met ABN AMRO Real Estate Finance goede
afspraken maken over de projectfinanciering.
Ondanks het feit dat er aan de crisis op het gebied
van commercieel vastgoed nog geen einde is
gekomen, is het wel mooi te zien dat we dit project
van de grond weten te krijgen.”

Je gaat pas bouwen als er huurders
zijn. Lever je hen dan ook maatwerk?
“Ja. De huurovereenkomst is in de basis
gebaseerd op een ‘casco’ gebouw dat
geschikt is om specifieke bouwkundige of
installatietechnische wensen van een huurder
op te nemen. De huurder werkt zijn wensen uit
in een programma van eisen, en samen met de
huurder en de architect vertalen wij dat in een
vlekkenplan waarin de indeling van een verdieping
zichtbaar wordt. Zodra we nadere afspraken
hebben gemaakt met de huurder over bijvoorbeeld
de extra kosten van de aanvullende wensen,
wordt alles verder uitgewerkt in werktekeningen
en dergelijke. Om het ontwerpproces goed te
kunnen sturen houden we sinds juni wekelijks een
ontwerpteamvergadering waarin de huurder, de
architect, de constructeur, de installatieadviseur
en de installateurs zijn vertegenwoordigd. Op die
manier waarborgden we de tijdige start van de
bouw van het casco gebouw en konden we samen
met de huurder zijn wensen verder in beeld
brengen en uitwerken.”

Waarin verschilt een lab-gebouw,
qua bouw, van een kantoor?

De laatste uitdaging waar de v.o.f.
nu voor staat is dus het vinden van
een koper?
“Klopt. Het pand is nu voor 70% verhuurd, maar
zeker in deze tijd verkoop je een pand beter
wanneer het voor 100% is verhuurd. We werken er
momenteel hard aan om ook de resterende 30%
van het gebouw verhuurd te krijgen. Hopelijk gaat
dat op korte termijn lukken, dan komt de verkoop
aan een belegger ook wel goed. Een voordeel
van de crisis is dan weer dat er momenteel een
bepaalde mate van schaarste is ontstaan op
het gebied van nieuw hoogwaardig en langjarig
verhuurd vastgoed. De crisis biedt dus uiteindelijk
ook weer kansen. ”

DE NAAM

The Beagle

V.o.f. The Beagle ontleent zijn naam aan de HMS Beagle, het zeilschip
waarmee de wetenschapper Charles Darwin van 1831 tot 1836 een
onderzoeksreis uitvoerde in Zuid-Amerika, Australië, het zuiden van
Afrika en diverse eilandengroepen in de Grote en Indische Oceaan. Op
deze plaatsen bestudeerde hij de dieren, planten, fossielen en geologie.

Wanneer wordt Beagle Zernike
opgeleverd?
“Op 1 september 2015. De eerste paal is geboord
op 22 oktober. Normaal is dat reden voor een
feestje maar daarvoor bedachten wij iets anders.
Op 8 december organiseert v.o.f. The Beagle een
symposium in het Naturalis Biodiversity Centre
hier op het Leiden Bio Science Park, over de
financiering en bouw van bedrijfspanden voor
ondernemingen in de Life Sciences. Weer eens
iets anders en een mooie gelegenheid om partijen
uit de wereld van vastgoed en bio en life sciences
bij elkaar te brengen.” n

IN ONTWIKKELING

“Dat zit ‘m bijvoorbeeld in de gebouwhoogte,
materiaalkeuzes, de installaties en de extra
voorzieningen die daarvoor nodig zijn. In een
gebouw met laboratoria heb je bijvoorbeeld te
maken met grote luchthoeveelheden die aan- en
afgevoerd moeten worden. Ook aan de koeling,
bevochtiging en verwarming worden hoge eisen
gesteld en ook de stroomvoorziening moet
zwaarder zijn uitgevoerd om alle labapparatuur
te kunnen voeden. Zo werkt onze huurder
bijvoorbeeld veel met bacteriologisch onderzoek,
waarbij de bacteriën in speciale vriezers worden

bewaard. Omdat dit voor de bedrijfsvoering van
de huurder van grote waarde is, mag de stroom
van deze vriezers nooit uitvallen en wordt er
gebruikgemaakt van noodstroomaggregaten. De
installaties werken we samen met onze TBIzusjes Wolter & Dros en Croon Elektrotechniek
uit. Zij hebben ook veel ervaring met de bouw
van installaties in laboratoria-gebouwen, dus
daarin kunnen we elkaar mooi aanvullen en onze
huurder(s) goed bedienen. Voor de inrichting met
laboratoriumapparatuur en dergelijke zorgt de
huurder overigens zelf.”
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Trouw
Maar liefst 42 jaar is Paul Tolsma
lid van tennisclub Flehite in
Amersfoort. Alleen de eerste tien
jaar van zijn leven was hij geen lid!
Maar hij tennist daar niet alleen:
met zijn verregaande inzet voor de
vereniging verkreeg hij de zeldzame
status ‘Lid van Verdienste’.
Daarnaast heeft hij nog tijd om
adjunct-directeur Projectrealisatie
te zijn bij misschien wel het beste
bouwbedrijf van Nederland. Een
kennismaking met de onbekende

VA N TO P TOT T E E N

kant van één van onze directieleden.
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AAN TENNIS
Ben je echt nooit eens een jaartje niet lid
geweest van de tennisvereniging?

Hier ontmoette je toch ook het meisje dat
je vrouw zou worden?

“Nee, als jochie van tien volgde ik mijn oudste broer
Sjoerd toen hij hier lid werd en later kwamen ook mijn
andere, oudere broer en jongere zus hier tennissen. Zij
zijn geen lid meer. Sjoerd zou dat ongetwijfeld nog wel
zijn, hij is ook tennisleraar geweest, maar hij overleed
op zijn vijftigste aan een hartstilstand. Mijn zus en
broer verhuisden naar andere steden, maar ik ben
altijd in Amersfoort blijven wonen en ook altijd actief lid
gebleven.”

“Nee, wij ontmoetten elkaar op de ijsbaan toen we achttien
waren. Zij wist dat ik bijna altijd op de club te vinden was,
dus ging ze hier in de buurt lopen met haar hond. En
dat heeft gewerkt. In 1990 trouwden we. We hebben een
dochter van twintig: Femke en een zoon van 17: Max.
Ze hebben hier ook allemaal getennist maar de vrouwen
zijn overgestapt naar paardrijden. Max ging wel door met
tennis en werd twee jaar geleden, net als ik ooit, kampioen
van Amersfoort.”

Wat is er zo leuk aan? Zit hem dat in de
sport of in deze vereniging?

Zie jij een link tussen tennis en je werk?

“In het begin was het de sport. Ik had aanleg en dat
motiveert. Ik trainde veel en nam deel aan de competitie
en toernooien. Lange tijd speelde ik op niveau 3. (In tennis
begin je op niveau 9 en op niveau 1 behoor je tot de subtop
van Nederland, red.). Doordat je zo vaak op de club bent
- meteen na school ga je even een balletje slaan - krijg
je daar vanzelf een sociaal leven. Zo maakte ik hier veel
vrienden en twee ervan ontmoet ik hier nog steeds. Dat
is toch uniek?!”

Maar al snel deed je meer dan tennissen?
“Ja, op mijn zestiende begon ik jeugdtoernooien te
organiseren en mee te werken aan het onderhoud van het
park. Dat laatste deed ik met een vriendenclubje dus dat
was heel erg leuk. Eerst alleen in de zomervakantie maar
later ook tijdens de winterstop. De parkcommissie pakt
dan het grotere onderhoudswerk op dat we met
eigen handen uitvoeren. Zo maakten we in de winter
bijvoorbeeld een plein met een pergola waar je in de
zomer heerlijk kunt zitten. De sociale contacten gaan dus
ook in de winter door.”

En dat bleef je doen?

Is er ook een link te zien tussen de
tennisvereniging en J.P. van Eesteren?
“Onze vereniging, Flehite, kent een heel gemêleerde
bevolking en een fijne, open cultuur. Ik kan hier op de
bonnefooi naar toe komen en dan is er altijd wel iemand
met wie je een balletje kunt slaan. Ik kom bij Heijmerink
Bouw vandaan waarmee J.P. van Eesteren ruim tweeënhalf
jaar geleden fuseerde. Heijmerink was toen al geen
familiebedrijf meer maar die sfeer was er nog steeds.
De cultuur bij J.P. van Eesteren was anders vanwege
de grotere omvang en ook vanwege de geografische
verschillen, dus Rotterdamser. Nu we met z’n allen op
één locatie gaan zitten kan er vanuit onze gemêleerde
bevolking één cultuur ontstaan. Ik zie ook al dat de
werkwijzen beter op elkaar worden afgestemd, dat
kennis beter wordt gedeeld en dat de persoonlijke
banden worden verstevigd. Dat is een heel goede zaak.” n
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“Ja, naast tennissen deed ik ook altijd iets anders. Ik
zat in de jeugdcommissie, technische commissie, park
commissie en het bestuur. Acht jaar geleden kreeg ik
daarvoor de status Lid van Verdienste. Ik was het vijfde
lid dat dit privilege te beurt viel. Speciaal voor mij hadden
ze een speld met een gouden sleepnet laten maken.
Ik vond dat wel een bijzondere gebeurtenis.”

“Als single speler win je alleen en verlies je alleen.
Dat is soms best confronterend. Daarbij vraagt elke
wedstrijd opperste concentratie. Je moet je tegenstander
doorgronden en daar je tactiek op aanpassen. Voor mijn
baan geldt ook dat je vaak in je eentje bepaalde, en ook
zware, verantwoordelijkheden draagt. Ik word nooit door
een projecteider gebeld met de mededeling dat alles zo
lekker loopt. Ik word gebeld als er iets mis dreigt te gaan
of als er beslissingen moeten worden genomen die op
mijn bord liggen. Daar ligt wel een parallel. Daarom is het
ook fijn om in mijn vrije tijd niet alleen te tennissen maar
om hier ’s winters ook met bielsen te lopen sjouwen en
na een dag buffelen de barbecue aan te steken.”
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AANGENOMEN
projecten
HEIDELBERGLAAN
Samen met de TBI-collega’s
van Koopmans, Croon en Wolter
& Dros gaat J.P. van Eesteren
het gebouw van de Hogeschool
Utrecht aan Heidelberglaan 7
duurzaam renoveren. Het pand
van de opleidingen voor Zorg &
Technologie krijgt zonnepanelen
in combinatie met zonneboilers,
speciaal glas en andere, mede
door ons bedachte, duurzame
oplossingen die zich in vijftien
jaar terugverdienen.

SPINOZA HALL (VOR)
Begin oktober begon de afdeling VOR
aan de grote renovatie van de Spinoza
Hall in Utrecht. Het Rijksmonument is
een voormalig legeringsgebouw van
het Ministerie van Defensie, maar doet
al jaren dienst als onderwijsgebouw
van de internationale campus van de
Universiteit Utrecht (UU). Aankomende
zomer beschikt het pand over nieuwe
lichte ruimtes, extra studieplekken en
collegezalen.

AANGENOMEN PROJECTEN

MARKTHOF (VOR)
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In hartje Den Haag is de afdeling
VOR aan de slag gegaan op de
Markthof. De renovatie van het
appartementencomplex mét winkels
in de plint is inmiddels in volle gang.
Op dit moment realiseren we op de
huidige open verdieping maar liefst
16 moderne appartementen. Ook zal
de entree een kleine make-over krijgen
met onder andere een nieuwe lift.

E-FACTORY (VOR)
Geen renovatie voor VOR, maar een
nieuwbouwproject: de E-factory, een
casino in Spijkenisse dat tegen een
bestaand pand wordt gebouwd. We
gaan er op z’n vroegst in februari
2015 aan de slag. De definitieve
toestemming om daadwerkelijk te
gaan bouwen hangt vooral af van de
strenge kansspelregelgeving.

THE CONVENT HOTEL
(MGALLERY)
The Convent Hotel, een luxe
4 sterren hotel in de binnenstad van
Amsterdam, gaan we transformeren
tot een heus design hotel. Uniek aan
dit project? We leveren het hotel in
maart 2015 ‘turn key’ op; we leveren
het hotel zó op dat de bedden al zijn
opgemaakt en de handdoeken in de
badkamer hangen.

Op 1 oktober zijn we gestart met de
bouw van een nieuw pand op een
recreatiepark in Hoek van Holland. Het
vorige pand was volledig afgebrand.
Het recreatiegebouw krijgt een gevel
van WRC-hout passend geheel in de
stijl van de houten chalets op het park.

AANGENOMEN PROJECTEN

HOEK VAN HOLLAND
RECREATIE (VOR)
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JP in de SOCIAL media

Colofon

ARTIKELNAAM

JP Actueel is een uitgave van
J.P. van Eesteren
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Volg ons ook:
twitter.com/jpvaneesterenbv
linkedin.com/company/jp-van-eesteren
facebook.com/jpvaneesterenbv
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