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Hercuton bouwt
Flower Tower in Aalsmeer

Tekst: Ton van de Laar

Flower Tower krijgt
dezelfde strakke silex
gevels als nabijgelegen
bedrijfspanden.

Huisvesting voor arbeidsmigranten
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Het is een probleem dat al een aantal jaren speelt; gebrek aan goede huisvesting van arbeidsmigranten die
in ons land komen werken. Ruigrok Productie BV, een bedrijf dat productielijnen levert aan bedrijven in de
bloemen- en plantenbranche inclusief het bijbehorende personeel, gooit het over een andere boeg. Aan de
Japanlaan in Aalsmeer laat het een hoogwaardig en veilig logiesgebouw voor arbeidsmigranten bouwen, pal
naast de plek waar veel van hen zullen gaan werken.
Hercuton tekende voor het ontwerp en
bouwt het complex. Het logiesgebouw
krijgt de toepasselijke naam Flower
Tower. Volgens Peter de Bie, projectleider
bij Hercuton, is het een uitgelezen
mogelijkheid voor het bouwbedrijf uit
Nieuwkuijk om zich breder te
profileren in de markt. “Hercuton is
natuurlijk bekend van de vele
bedrijfspanden en distributiecentra die
we gebouwd hebben. Maar we doen
meer. Onze conceptmatige manier van
bouwen is ook bij uitstek geschikt voor
andere soorten bedrijfshuisvesting, zoals
kantoorpanden. Een mooi voorbeeld
hiervan is project ImageWharf in
Amsterdam. Van een kantorencomplex is
het maar een kleine stap naar een
logiesgebouw. Met Flower Tower tonen
we aan dat wij met ons bouwconcept
ook dit soort gebouwen kunnen
realiseren.”

Strak geheel

Turn-key oplevering

Flower Tower gaat onderdak bieden aan
maximaal tweehonderd medewerkers
van Ruigrok. Daarnaast komen er een
beheerdersruimte en een gezamenlijke
ruimte op de begane grond. Het complex
wordt geheel opgetrokken uit prefab
betonnen elementen en kanaalplaatvloeren. Binnen de appartementen
worden metal stud scheidingswanden
toegepast. Bij het ontwerpen van de
gevels hield Hercuton rekening met de
belendende bebouwing. “Links en rechts
van het bouwterrein staan bedrijfspanden die wij eerder hebben gebouwd
voor Celieplant / Bouquetnet en
Bloominess. Die panden hebben silex
gevels, daarom hebben we daar in dit
geval ook voor gekozen. Zo blijft het een
mooi strak geheel.”

Afgelopen december ging de eerste paal
de grond in. Halverwege dit jaar moet
het prefab betonnen casco gereed zijn en
de oplevering staat vooralsnog gepland
voor het einde van het jaar. Hercuton
levert ook dit project turn-key op,
inclusief alle installaties en zelfs de
inrichting van het buitenterrein.
“Ontzorgen blijven we doen”, besluit De
Bie. “Mede daarom werken we met een
vaste, vertrouwde club van onderaannemers die weten wat er gevraagd
wordt en van wie wij weten dat ze dat
kunnen leveren. Want klanttevredenheid
en hoogwaardige kwaliteit blijven onze
speerpunten.”

Het project wordt turn-key
opgeleverd, inclusief alle
installaties en de inrichting
van het buitenterrein.

Het complex wordt geheel
opgetrokken uit prefab betonnen
elementen en kanaalplaatvloeren.

Ontdek het
voordeel van

complete
cascobouw

· Constructieve wanden
· Brandwanden
· Geïsoleerde wanden
· Kolommen
· Balken
· Trappen
· Bordessen
· Balkonplaten
· Kanaalplaatvloeren
· Galerijplaten
· T-elementen
· Specials

Engineering

Productie

Maak kennis met ons op
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Levering

Montage

www.preco.nl
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De conceptmatige manier
van bouwen van Hercuton
blijkt ook zeer geschikt voor
dit soort panden.

Jong geleerd is oud gedaan.

Opdrachtgever
Ruigrok Productie BV & Flower Tower
BV, Hillegom
Bouwdirectie & toezicht
TPS Hillegom B.V., Hillegom

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Fundering
JdB Groep, Hoofddorp

Dakbedekking
Primadak Roosendaal BV, Oud-Gastel

Bouwprogramma
Logiesgebouw met 66
appartementen/kamers, beheerdersen gemeenschappelijke ruimte

Hoofdaannemer, design & build
Hercuton, Nieuwkuijk

Kozijnen
VPG Aluminium Ramen en
Geveltechniek BV, Nieuwkuijk

E- en W- installaties
Terberg Totaalinstallaties, IJsselstein

Heipalen
Lodewikus Beton BV, Oosterhout

Galerijhekken, trappen en
balkonhekken
Volders Constructie BV, Bavel
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Bouwperiode
December 2019 - december 2020
Bruto vloeroppervlakte
3.913 m2
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