
Hoe

flexibel
beton kan zijn

Bedrijfsverzamelgebouw BVG Vastwel • Maasdijk Tekst: Ton van de Laar

In opdracht van Vastwel Beheer BV realiseerde 
bouwbedrijf Hercuton b.v. uit Nieuwkuijk een 
bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein 
Honderdland in Maasdijk. Het pand is deels 
gerealiseerd in prefab beton, volledig vrij 
indeelbaar en momenteel onderverdeeld in 
25 units van diverse afmetingen. De flexibiliteit 
in gebruik en indeelbaarheid dankt het gebouw 
volgens Ron Drijver, Commercieel Manager bij 
Hercuton, aan de gekozen bouwmethode.

Vastwel Beheer heeft in korte tijd 
een praktisch en duurzaam gebouw 
gekregen met een fraaie uitstraling en 
een optimale flexibiliteit.

De scheidingswanden zullen door de 
verkoper geplaatst worden in gasbeton, 
zodra in het verkoopproces duidelijk is 

geworden waar ze moeten komen.

Opdrachtgever
Vastwel Beheer BV, De Lier 

Hoofdaannemer design & build
Hercuton, Nieuwkuijk 

Onderaannemers/ 
toeleveranciers
Biersteker Dak- Gevel- en 
Bouwtechniek BV, Naaldwijk 
(sandwichpanelen)

Vloeren
Van Berlo Bedrijfsvloeren, Veghel

Bouwprogramma
Bedrijfsverzamelgebouw met 25 units

Bouwperiode
September 2018 – april 2019

Bruto vloeroppervlakte
8.324 m2
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Design & Build
Drijver: “We kregen deze design & 
build-opdracht op basis van een 
reeds gerealiseerd referentieproject. 
Dat had precies de uitstraling waar 
de opdrachtgever naar op zoek was. 
De gehele constructie is volgens 
ons eigen betonbouwconcept 
ontworpen en gerealiseerd. Dit wordt 
ook wel LEGOlisering genoemd. De 
hoofddraagconstructie is 60 minuten 
brandwerend. Dit geeft een groot 
voordeel voor de indeelbaarheid van 
het gebouw en de units. Dit is bij een 
staalconstructie bijvoorbeeld een stuk 
ingewikkelder. Mede door de flexibele 
indeelbaarheid kan onze opdrachtgever 
optimaal inspelen op de wensen van 
kopers.” De units onderling variëren in 
grondoppervlak van 145 tot 304 m2. Dit is 
een bewuste keuze van Vastwel Beheer 
om meer differentiatie in het aanbod aan 
te brengen.

Bijzondere uitstraling
Bepalend voor de uitstraling aan 
de buitenzijde van het gebouw zijn 

de verticale accenten in larikshout. 
Daarnaast zijn de antracietkleurige 
sandwich gevelpanelen ook 
beeldbepalend. Laatstgenoemde zijn 
geleverd en gemonteerd door  Biersteker 
Dak- Gevel- en Bouwtechniek BV uit 
Naaldwijk. “De samenwerking met 
Biersteker verliep uitstekend”, zegt 
Drijver. “Over en weer hebben we ideeën 
en oplossingen uitgewisseld. We hebben 
vanaf een pril stadium gekeken wat de 
beste oplossing voor Vastwel Beheer 
was en zijn zo samen tot een optimaal 
eindresultaat gekomen.” 

Van twee fasen naar een fase
Oorspronkelijk was het de bedoeling om 
in twee fasen op te leveren. De eerste 
fase in april en de tweede fase in het 
najaar. Hierdoor zouden de eerste kopers 
al vroeger hun units kunnen betrekken. 
Het feit dat Hercuton gefaseerd op kon 
leveren, speelde zeker een rol bij de 
gunning van dit project. De verkoop van 
de units verliep echter zo voorspoedig, 
dat al voordat er ook maar een paal 
geheid was, besloten werd alles in één 

fase te voltooien. Toch was Hercuton nog 
in staat om een aantal units vervroegd 
op te leveren. Op het moment van de 
eindoplevering in april had een aantal 
bedrijven zijn intrek in het pand dan ook 
al genomen.

Optimale flexibiliteit
Hercuton leverde het 
bedrijfsverzamelgebouw zonder 
installaties en scheidingswanden. 
Die laatste zullen door de verkoper 
geplaatst worden in gasbeton, zodra in 
het verkoopproces duidelijk is geworden 
waar ze moeten komen. Per unit heeft 
Hercuton wel voldoende sparingen en 
doorvoeren opgenomen, zodat eventueel 
iedere unit apart bemeterd en voorzien 
kan worden van een eigen W- en 
E-installatie. Ook beschikt iedere unit 
over een overhead deur en een betonnen 
tussenvloer. Zo heeft Vastwel Beheer in 
korte tijd een praktisch en duurzaam 
gebouw ge kregen met een fraaie 
uitstraling en een optimale  flexibiliteit.

Markante gevel in sneltreinvaart
Als een trein, zo verliep de montage van de gevels van het bedrijfsverzamelgebouw dat Bouwbedrijf Hercuton BV 

in opdracht van Vastwel Beheer BV bouwde op bedrijventerrein Noordland in Maasdijk. Biersteker Dak- Gevel- en 

 Bouwtechniek uit Naaldwijk leverde en monteerde de metalen sandwichpanelen en zorgde er samen met Hercuton 

voor dat de trein op de rails bleef. Projectleider Perry Sariman van Biersteker vertelt erover. “We volgden Hercuton op de 

voet met de montage. Zodra zij klaar waren met het plaatsen van de achterconstructie begonnen wij met het monteren 

van de panelen. Dat vereiste een goed doordachte planning, een perfecte coördinatie en een oplossingsgerichte samen-

werking om kleine probleempjes meteen op te lossen. Het verliep heel vlot en in goede harmonie.”

Het resultaat is een markante gevel met antracietkleurige SAB-sandwichpanelen, ingekaderd in extra breed zetwerk. 

Het gevelbeeld wordt verlevendigd door verticale stroken larikshout, die eveneens in het door Biersteker vervaardigde 

zetwerk zijn vervat. De meeste sandwichpanelen zijn 100 mm dik en voorzien van PIR-isolatie, voor een gevel golden 

zwaardere eisen voor de brandwerendheid. Daar zijn 200 mm dikke panelen met steenwolisolatie toegepast. Sariman 

besluit: “Het was een opdracht met de nodige variatie, zeker in het zetwerk. Mooi dat we deze klus samen met Hercuton 

zo soepel geklaard hebben.”
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Biersteker Dak- Gevel en Bouwtechniek BV
Slotenmakerstraat 60
2672 GD NAALDWIJK

T: 0174-443356
www.biersteker.nl
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Bepalend voor de uitstraling aan de buitenzijde van het 
gebouw zijn de verticale accenten in larikshout.
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