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Hercuton maakt vrienden
in Zandvoort
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Santfort Bedrijfsunits bestaat
uit twee naast elkaar gelegen
gebouwen; doordat de gevel
ertussen is doorgetrokken,
vormen ze optisch één geheel.
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Bouwbedrijf Hercuton, onderdeel
van de Janssen de Jong Groep
voltooide onlangs twee projecten
op de Gebiedsontwikkeling
Santfort in Zandvoort. Het betreft
een bedrijfsverzamelgebouw,
Santfort Bedrijfsunits, met 39
units en een bedrijfspand voor
Wilto Engineering. De projecten
zijn gerealiseerd in nauwe
samenwerking met Pact3D,
ontwikkelaar van het gebied. Jack
van den Broek en Sander Robbe,
respectievelijk Commercieel
Manager en Planontwikkelaar bij
Hercuton, zijn enthousiast over de
klik die er was met alle betrokken
partijen.

“Met Pact3D hadden we al een
uitstekende relatie”, vertelt Jack van den
Broek. “Zo realiseerden we samen in dit
plangebied het nieuwe bedrijfspand voor
Airforce. Zij zijn ook de ontwikkelaar van
de twee in het gebied gelegen
appartementengebouwen en van
Santfort Bedrijfsunits, dat door ons
gebouwd is. Wij hebben Pact3D dan
weer ingeschakeld voor het ontwerp van
het pand voor Wilto Engineering, dat
naast Airforce is gebouwd. Zo is er een
mooie eenheid ontstaan, in een perfecte
onderlinge samenwerking.” Robbe vult
aan: “Met de kopers van de bedrijfsunits,
de opdrachtgevers voor dat onderdeel, is
er eenzelfde klik ontstaan, net als met
Wilto. De samenwerking was perfect.”

Prefab beton
Beide panden zijn door Hercuton
gebouwd in prefab beton, volgens hun
eigen, beproefde systeem van
LEGOlisering. Santfort Bedrijfsunits
bestaat uit twee naast elkaar gelegen
gebouwen, waarbij de gevel tussen de
gebouwen doorgetrokken is, zodat ze
optisch één geheel vormen. Die gevel
is uitgevoerd in glad beton op begane
grondniveau met daarboven een
omlijsting van keramische tegels. Wilto
Engineering koos ook voor prefab beton,
mede vanwege het accumulerend
vermogen, waardoor het hele jaar door
een stabiel binnenklimaat gerealiseerd
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kan worden. Het uiterlijk in blauwgrijs
uitgewassen natuursteen sluit perfect
aan bij het bestaande pand van Airforce
en het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw.

Bom
“De bouw verliep op rolletjes”, zegt Van

den Broek. “Wel moesten we Santfort
Bedrijfsunits funderen op palen, wat
niet gebruikelijk is in die omgeving. En
er ontstond wat vertraging doordat er
daags voor aanvang van de bouw bij het
verplichte bommenonderzoek
daadwerkelijk een bom werd gevonden,

Beide panden zijn door Hercuton
gebouwd in prefab beton.

maar verder hebben we als een geoliede
machine kunnen doorbouwen. We
denken dat we er een aantal
ambassadeurs bij hebben dankzij deze
projecten.” Met de oplevering is de
ontwikkeling van Santfort een eind op
weg. In het plangebied ligt achter de

panden van Airforce en Wilto
Engineering nog 10.000 m2 grond, die
in eigendom is gekomen van de Paap
Groep. Of dat terrein in de nabije
toekomst ook ontwikkeld gaat worden is
nog niet bekend.

‘We hebben als een
geoliede machine
kunnen doorbouwen’
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‘Er ontstond vertraging doordat er voor aanvang van de bouw bij het
bommenonderzoek daadwerkelijk een bom werd gevonden’

Het uiterlijk van Wilto Engineering
wordt gedomineerd door blauwgrijs
uitgewassen natuursteen.

Opdrachtgever
Pact3D Ontwerp & ontwikkeling,
Hoogmade
Architect
Pact3D Ontwerp & ontwikkeling,
Hoogmade
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Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Bouwperiode
Januari 2020 – oktober 2020

Bouwprogramma
Bedrijfsunits voor 39 bedrijven t.b.v.
Santfort Bedrijfsunits & bedrijfspand
t.b.v. Wilto Engineering

Bruto vloeroppervlakte
7.000 m2
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