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Stijlvolle nieuwbouw voor 

Optimale integratie van het productieproces
Avedko   
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Het pand bestaat uit 
drie bouwlagen.
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In juni 2021 werd Hercuton uitgenodigd 
om een eerste raming uit te brengen voor 
het project. “Daarbij zaten we in 
concurrentie met drie andere aannemers”, 
vertelt Ron Drijver, commercieel manager 
bij Hercuton. “Uiteindelijk is de keuze op 
ons gevallen.” Er was al een schets-
ontwerp van Stijl Architectuur uit 
Dordrecht. Daarmee lag op hoofdlijnen 
vast hoe het bedrijfspand er uit zou komen 

De producten van Avedko, marktleider in RVS-behuizingen voor o.a. energienetwerken in de openbare ruimte, 
kom je overal in het straatbeeld tegen. Het familiebedrijf, dat al meer dan 100 jaar bestaat, had gezien de groei 
behoefte aan een nieuw bedrijfspand. Hercuton werd in de arm genomen om dit pand te realiseren. Afgelopen 
zomer is gestart met de bouw. Naar verwachting vindt de oplevering plaats in het tweede kwartaal van 2023.

Het productieproces van Avedko staat centraal in het ontwerp.
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te zien. “We hebben een samenwerkings-
overeenkomst (SOK) afgesloten met zowel 
Avedko als Stijl Architectuur. Als aannemer 
zijn we feitelijk voor alles verantwoordelijk, 
we leveren het gebouw turn-key op, 
inclusief de volledige aankleding van de 
buitenruimte. We hebben het schets-
ontwerp in nauwe samenspraak met zowel 
opdrachtgever als architect verder 
uitgewerkt.”

Integratie bedrijfsproces
Het productieproces van Avedko staat 
centraal in het ontwerp. “Het pand is zo 
ontworpen dat dit het productieproces van 
de opdrachtgever faciliteert. Samen met de 
opdrachtgever zijn we door het pand 
gelopen en hebben we gekeken hoe de 
routing precies loopt. Daarnaast hebben 
we hen meegenomen naar een aantal 
referentieprojecten. Zo hebben we een 
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‘Het wordt echt een prachtig gebouw!’

aantal zaken kunnen optimaliseren. 
Oorspronkelijk hadden ze bijvoorbeeld een 
volledig stalen constructie in 
gedachten, maar op ons advies is dit 
een hybride constructie geworden met 
betonnen kolommen, gelamineerd houten 
spanten en deels stalen en deels betonnen 
gevels.”

Mooi én duurzaam
“De houten elementen zorgen ervoor dat 
de beleving die de opdrachtgever nastreeft, 
intact blijft. Bijkomend voordeel is dat we 
383,3 ton aan CO₂ uitstoot besparen door 
deels voor hout te kiezen. Bovendien is 
berekend dat het hout dat nodig is voor 
deze constructie, in 101 seconden weer is 
aangegroeid. Het is dus niet alleen mooi, 

maar ook nog duurzaam.”

Een blikvanger om trots op te zijn
Het pand, bestaande uit drie bouwlagen, 
omvat een bedrijfshal van ruim 5.200 m² 
met diverse productieruimten en zo’n 
1.710 m² aan kantoren. “Het hoofdkantoor 
zit als een soort zwevend element in de 
bedrijfshal. Het wordt echt een prachtig 
gebouw, waar we met z’n allen trots op 
kunnen zijn. Dit is mede zo dankzij de 
enorme betrokkenheid van de opdracht-
gever gedurende het hele proces, heel 

bijzonder. En we zijn met Dordtenaren 
onder elkaar, ik kom zelf oorspronkelijk uit 
deze regio. Dan verloopt de samenwerking 
sowieso prettig”, vertelt Drijver lachend. 
Uiteraard zijn er gedurende de bouw wel 
wat praktische uitdagingen. “Er liggen 
woonhuizen aan de rand van het 
industrieterrein en de bouwplaats bevindt 
zich in de buurt van een hoogspannings-
mast, dat zijn wel zaken waar we rekening 
mee moeten houden. Verder is het altijd 
de kunst om de planning te halen. Dat gaat 
hier zeker lukken.”
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WIJ PRODUCEREN 
 Wanden     

 Kolommen & balken 

 Trappen & bordessen 

 Balkon- & galerijplaten 

 Dock elementen 

 Specials 

 Kanaalplaatvloeren 

IJsseldijk 31  |  7325 WZ Apeldoorn  |  085 11 22 360  |  Info@preco.nl  |  www.preco.nl   
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De Geerden 24 | 5334 LE Velddriel (GE) | 085-7501093 | advies@DLVD.nl

DLVD advies is een deskundig 
adviesbureau op het gebied 
van brandveiligheid.

Wij kunnen u van dienst zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande (te 
verbouwen) gebouwen. Onze werkzaamheden zijn o.a.: 

Opstellen UPD’s installaties (sprinkler, blusgas, BMI en OAI), 
Bouwplanadvies, Bouwplantoets, Integrale Brandbeveiligingsconcepten,

Rapportages gelijkwaardigheid & Inspecties

De houten elementen zorgen ervoor 
dat de beleving die de opdrachtgever 
nastreeft, intact blijft.

IndustrieBouw december 2022 • 74



Dordrecht • Avedko

GESPECIALISEERD 
IN HET TEKENEN, 
PRODUCEREN EN 
MONTEREN VAN  

STALEN TRAPPEN 
EN BALUSTRADES

NIEUWSGIERIG? 
VOOR MEER 

REFERENTIES KIJK OP

HEKTRACON.NL

‘Onze veelzijdigheid 
is een grote kracht’    

Hektracon is sterk in stalen trappen, balustrades, 

hekwerken en complexe trap/bouw constructies. 

“We werken hoofdzakelijk in opdracht van 

aannemers en architecten”, vertelt eigenaar 

Martijn Kouwenberg. “Een belangrijke kracht van 

ons bedrijf is dat we zowel de engineering en 

productie als de montage voor onze 

rekening kunnen nemen.” Voor het nieuwe pand 

van Avedko vervaardigde Hektracon vier 

trappenhuizen, en stalen en glasbalustrades.

In september werd Hektracon door Hercuton 

gevraagd een offerte op te stellen. “De bestaande 

tekening van de architect hebben we in nauw 

overleg met de werkvoorbereider omgezet naar 

een technische tekening. Na goedkeuring zijn de 

producten in onze eigen werkplaats

 geproduceerd. De montage is inmiddels van 

start gegaan. Er komt een hoofdtrappenhuis bij 

de entree en drie vluchttrappenhuizen verdeeld 

in het kantoor en de bedrijfshal. Op het 

dakterras komen stalen balustrades, het balkon 

van het kantoor - aan de voorzijde - wordt 

voorzien van glazen balustrades.”

Met tussenpozen
“De komende drie maanden is een team van 

twee monteurs met tussenpozen aanwezig op de 

bouw om de klus te klaren. Het 

hoofdtrappenhuis - staal gecombineerd met 

houten treden - monteren we pas vlak voor de 

oplevering om het zo lang mogelijk netjes te 

houden. Al met al is het een mooi project waarin 

de veelzijdigheid van onze onderneming goed 

tot zijn recht komt.”
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Er is gekozen voor een hybride constructie.
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Opdrachtgever
Avedko, Dordrecht

Architect
Stijl Architectuur, Dordrecht

Adviseur
BouwQ, Eindhoven

Hoofdaannemer
Hercuton, Nieuwkuijk

Prefab beton
Preco BV, Apeldoorn

Vloeren
Twintec BV, Culemborg

Staalconstructie
Hektracon BV, Vorstenbosch

Stalen balustrades
Hektracon BV, Vorstenbosch

Rijbaanverlichting
Lokhoff BV, Schijndel

Bouwprogramma
Bedrijfspand met verschillende productie-
ruimten en kantoren.

Bruto vloeroppervlakte
Juli 2022 – voorjaar 2023

Bruto vloeroppervlakte
Bedrijfshal 5.200 m², kantoren 1.710 m².

Tel: 0345 849 892 - www.twintec.nl - info@twintec.nl

Twintec Nederland
De staalvezelspecialist in industrievloeren 
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