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Beste lezers van Industriebouw,
De digitaliseringstrend zet door in de bouwsector.
Het valt op dat bij projecten steeds vaker gebruik
wordt gemaakt van het Building Information Model
(BIM). Ongetwijfeld mede omdat er steeds meer
prefab én in bouwteams wordt gebouwd. Volgens
sommigen spelen ook de lagere winstmarges een rol.
Digitalisering is daarmee een noodzaak, niet
simpelweg een luxe.
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BIM stelt bouwers immers in staat om in de
voorbereidingsfase alles tot in de kleinste details uit
te werken. Alle deelnemende partijen kunnen hun
gegevens samenvoegen in het systeem en er kan
makkelijk worden ingesprongen op tussentijdse
aanpassingen. De kans op fouten - en daaruit
voortkomende kosten - wordt zo aanzienlijk
gereduceerd. BIM wordt dan ook steeds meer de
standaard.
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BIM is ook gebruikt bij enkele projecten die in deze
editie aan de orde komen, waaronder de
vernieuwbouw van het Van der Valk Hotel in
Schiphol en de uitbreiding van Plant Trend in
Aalsmeer. Maar natuurlijk valt er nog veel meer over
deze en andere uitdagende projecten te vertellen. Zo
verrijst op Bleizo Business Park, het nieuwe
bedrijventerrein op de grens van Zoetermeer en
Lansingerland, DC Bleizo. Een markant
distributiecentrum van in totaal maar liefst 49.000
m2. In Amsterdam werd eveneens iets bijzonders
gerealiseerd; een flat die geheel is opgetrokken uit
CLT, gelamineerde houten panelen van 16 cm dik.
Voor Nederland toch echt wel een novum en iets wat
in de toekomst ongetwijfeld meer zal gebeuren. Ook
de spectaculaire nieuwbouw van Goud- en zilveratelier Ed Nobel in Spijkenisse springt eruit. Het is
uitgevoerd in staalbouw en
bekleed met natuurleien.

Veel leesplezier toegewenst!
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Goud- en zilveratelier Ed Nobel • Spijkenisse

Met schuin over elkaar geplaatste
volumes, uitgevoerd in staalbouw
en bekleed met natuurleien,
heeft het pand van Ed Nobel een
geheel eigen en karakteristieke
uitstraling.
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Spectaculair staalbouwpand
voor juwelier Ed Nobel
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‘Alles wordt zwart; gecombineerd met uitgekiende
verlichting gaat dat er fantastisch uitzien’

Alsof twee stalen woningen in elkaar grijpen, zo ziet de spectaculaire
nieuwbouw van Goud- en zilveratelier Ed Nobel in Spijkenisse eruit.
Met 500 m2 vloeroppervlak is het pand het grootste custom-made
juwelenatelier van Nederland. Hanse Staalbouw B.V. uit Nieuwerkerk
realiseerde dit door HDK Architecten ontworpen project.

Op een markante locatie in het centrum
van Spijkenisse staat het nieuwe atelier
van Ed Nobel. De juwelier wilde een
bijzonder bouwwerk en dat is hem
gelukt. Met schuin over elkaar geplaatste
volumes, uitgevoerd in staalbouw en
bekleed met natuurleien, heeft het een
geheel eigen en karakteristieke
uitstraling. Beneden bevindt zich de
winkelruimte met zitjes en het atelier,
waar klanten de goudsmeden en
steenzetters aan het werk kunnen zien.
Op de bovenverdieping komen
kantoorruimten en spreekruimten voor
grote groepen en gezinnen.

Totaalconcept in staalbouw
Volgens projectleider Tim Hoek van
Hanse Staalbouw is het een project dat
uitstekend in de portefeuille van het

Zeeuwse bouwbedrijf past. “Bijzondere
projecten en stalen woningen realiseren
we veel de afgelopen jaren en dit is in
feite een variant op een stalen woning.
We bieden een totaalconcept op maat,
van ontwerp tot en met oplevering.
Engineering, productie, conservering en
gevelbekleding, maar ook fundering en
grondwerk, we regelen alles en
ontzorgen zo de opdrachtgever. Deze
heeft maar met één aanspreekpunt te
maken gedurende de gehele bouw.”

Ruimtelijk gevoel
Een groot voordeel van staalbouw is de
vrije indeelbaarheid. Doordat er geen
dragende muren zijn, kan de ruimte
geheel naar eigen inzicht worden
ingedeeld. “Dat zie je ook in dit project
terug. Samen met de voor deze bouw

‘Een groot voordeel
van staalbouw is de
vrije indeelbaarheid’
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Een mooi staaltje vakmanschap
typerende vliesgevels ontstaat er een
heel ruimtelijk effect.” Het stalen skelet
van het nieuwe atelier is bekleed met
stalen sandwichpanelen. Hiertegen zijn
donkergrijze natuurleien gemonteerd. De
schuine plaatsing van de daken, onder
een hoek van 22 graden, zorgde voor wat
hoofdbrekens qua aansluitingen. Het
bemoeilijkte in combinatie met de leien
bovendien een goede afvoer van
regenwater. “Dat hebben we opgelost

door op diverse plekken verholen goten
te maken, die op het laagste punt naar
buiten komen. Een mooi staaltje
vakmanschap.” Hoek wijst nog op een
detail in de zijgevel. “Het bloemkozijn,
dat is typisch een HDK item dat in veel
van hun ontwerpen terug komt.”

Alles zwart

de laatste hand gelegd aan de afbouw.
Niet alleen de buitenzijde maar ook de
inrichting wordt bijzonder. “Alles wordt
zwart: Vloeren, dak, wanden en
staalconstructie, die we zwart gespoten
hebben. Gecombineerd met uitgekiende
verlichting gaat dat er fantastisch
uitzien.” Naar verwachting opent het
atelier eind januari 2021 zijn deuren.

Hanse Staalbouw leverde het pand in
september casco op. Momenteel wordt
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Goud- en zilveratelier Ed Nobel • Spijkenisse
Schutweg 13E
5145 NP Waalwijk
T +31 (0) 416 202 135

Ook in de
industriebouw
klinkt ons
sterke verhaal!
Hanse Staalbouw is gespecialiseerd in de bouw
van staalconstructies voor o.a. industrie en
utiliteit. Indien gewenst kunnen wij dit turn-key
voor u uitvoeren, van ontwerp tot oplevering.
Hanse Staalbouw is o.a. gecertificeerd volgens
de VCA**, NEN-EN 1090 en de ISO 3834-2 norm
en heeft ruime ervaring in fabricage en montage
van industrieprojecten, in binnen- en buitenland.

De Weel 13 • Nieuwerkerk • 0111 641 333 • www.hansestaalbouw.nl

hanse + staal een sterk verhaal
Het is direct duidelijk wie pand
gaat betrekken: Juwelier Ed Nobel.
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Complex Engineering
Simple Solu�ons

Specialist in metalen gevelsystemen

info@mgbcs.nl

www.mgbcs.nl

Complex werk voor
gevelspecialist
In totaal 18 gevelelementen leverde en monteerde
Goemaat Aluminium B.V. uit Oud-Gastel voor het

nieuwe pand van juwelier Ed Nobel. Meest in het oog
springend zijn de twee grote puntvliesgevels
(respectievelijk 7,5x7 meter en 5,5x7 meter),

daarnaast zijn alle aluminium kozijnen en de
entree van de deurautomaten geleverd. Een

behoorlijk complex werk, vindt Gijs Adriaansen,
Hoofd Verkoop Aluminium.

“Het is natuurlijk geen standaard pand, alle
elementen zijn schuin of groot en twee

gevelelementen lopen door in het dak. We

hadden veel tijd nodig voor de voorbereiding, terwijl

de uitvoering juist heel snel moest verlopen. Doordat
we zelf produceren en met eigen monteurs werken,
konden we dat ook waarmaken.”
VRMG keurmerk

Innovatiekracht en een hoge kwaliteitsstandaard

kenmerken het bedrijf. Alle aluminium kozijnen van
Goemaat zijn voorzien van het VMRG keurmerk,

waarmee ze voldoen aan het bouwbesluit en de
CE-markering.
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Allround
W-installateur in de
Rotterdamse regio
Kwaliteit en klanttevredenheid staan hoog in het

vaandel bij Abels Warmtetechniek uit Spijkenisse. Het
W-installatiebedrijf bedient zowel particulieren als
bedrijven in de regio Rotterdam. Ook werkt het

bedrijf projectmatig voor collega-installateurs. Voor
het nieuwe pand van Ed Nobel verzorgde Abels

Warmtetechniek alle loodgieterswerkzaamheden.
“We hebben de toiletten, pantries en de riolering

gedaan en de ateliers voorzien van water en afvoer”,

vertelt Ferry Abels. Abels begon in 2008 als zzp’er en
heeft inmiddels ruim 30 jaar ervaring als loodgieter.
Complete verbouwingen

Naast verwarming, koeling, sanitair en

loodgieterswerkzaamheden kan Abels ook worden
ingeschakeld voor complete verbouwingen van

woningen. “Ik neem die werken aan en schakel mijn

vaste partners in, zoals stukadoors, timmerlieden en

E-installateurs. Voor een opdrachtgever is het prettig
om één aanspreekpunt te hebben en één factuur te
krijgen.”
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Het gehele dak en de gevel zijn
bekleed met Spaanse natuurleien.
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Karakteristieke uitstraling door natuurleien
Het oorspronkelijke plan was om het nieuwe pand van Ed Nobel in Spijkenisse uit te voeren in staalbeplating
op kleur, maar dat was niet naar de zin van de juwelier. Na een bezoek aan dakenspecialist Noort & De Vries
in Ridderkerk besloot hij te kiezen voor natuurleien, een kwaliteitsproduct met een lange levensduur en
karakteristieke uitstraling.

“We hebben het gehele dak en de gevel bekleed met een Spaanse natuurlei, de Samaca, met een afmeting
van 40x25 cm”, vertelt Vincent van Tienen, projectleider van Noort & De Vries. “In totaal gaat het om een

oppervlakte van 750 m2. Deze hebben we voorzien van een houten ondergrond, waar we de leien deels op
hebben geschroefd en deels gelijmd. Daar zijn we zesenhalve week mee bezig geweest.”
Alle soorten dakbedekking

Noort & De Vries voorziet zowel hellende als platte daken van alle mogelijke soorten dakbedekking, zoals

bitumen, kunststof, pannen, lei- en zinkwerk. Dat doen ze voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Ook voor verduurzaming van daken (zonnepanelen, dakisolatie of mos-sedum) kunnen opdrachtgevers er
terecht.
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Van a tot z ontzorgd
Van de planning tot en met de uitvoering, inclusief

koppensnellen, alles op het gebied van heiwerk regelt
Van der Schild Heiwerken uit Sliedrecht voor zijn

opdrachtgevers. Ze leveren en heien zowel betonnen
palen als houten en stalenbuispalen. Met meer dan
30 jaar ervaring is directeur/eigenaar Marius Tanis

een oude rot in het vak. Sinds 2000 staat hij aan het
roer van de onderneming.

Het nieuwe pand van Ed Nobel in Spijkenisse is door
Van der Schild traditioneel onderheid met 32

betonpalen van 19 meter. Om het werk logistiek in

goede banen te leiden, midden in het centrum van

Spijkenisse, moesten de transporten en de plaatsing
van de heikraan strak gepland worden. Ook zijn

trillingsmeters opgehangen om schade aan het

naastgelegen oude pand te voorkomen. “Een mooi
project waarin we onze opdrachtgever hebben
ontzorgd, zoals we dat altijd graag doen.”
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Elektrotechnisch maatwerk
Geen standaard installatie maar echt maatwerk, zo beoordeelt Jimmy de Bruyn van De Bruyn

Elektrotechniek uit Boskoop de werkzaamheden voor het nieuwe pand van juwelier Ed Nobel in Spijkenisse.
Zijn bedrijf ontwierp en realiseerde de volledige E-installatie, bestaande uit de elektravoorzieningen,
verlichting, data-installatie, alarminstallatie en brandbeveiligingsinstallatie

“We hebben samen met Ed Nobel een plan gemaakt en zijn vervolgens de installatie gaan ontwerpen”,

vertelt eigenaar Jimmy de Bruyn. “Niet alleen installatietechnisch maar ook qua afwerking zijn de eisen

hoog. Alles is in het zicht, en dus hebben we veel aandacht besteed aan het netjes wegwerken van leidingen.
Verlichting speelt hier een belangrijke rol, bepaalde plekken moeten mooi worden uitgelicht. Daar hebben

we een uitgekiend verlichtingsplan voor gemaakt.” De verschillende installaties zijn gekoppeld door middel
van KNX-technologie, zodat alles op afstand bedienbaar is.
Jong en ambitieus team

De Bruyn Elektrotechniek werd drie jaar geleden opgericht door Jimmy de Bruyn. “We hebben een jong en

ambitieus team en willen de komende jaren flink gaan groeien. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel.
Ons motto: Maak het zoals je het zelf thuis ook zou willen.”
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Ook de e-installaties zijn helemaal van deze
tijd; ze zijn gekoppeld door middel van KNXtechnologie, zodat alles op afstand bedienbaar is.

Opdrachtgever
Atelier Ed Nobel, Spijkenisse

Composiet kaders
MGB Cladding, Waalwijk

W-installateur
Abels Warmtetechniek, Spijkenisse

Architect
HDK Architecten, Rotterdam

Vliesgevels
Goemaat Aluminium, Oud-Gastel

Heipalen
Van der Schild Heiwerken, Spijkenisse

Constructeur
Alcomtek BV, Maassluis

Gevelleien
De Vries en Van Noort, Ridderkerk

Hoofdaannemer
Hanse Staalbouw, Nieuwerkerk

E-installateur
De Bruijn Elektrotechniek, Hilvarenbeek

Bouwprogramma
Bouwen bedrijfspand Goud- en
zilveratelier Ed Nobel
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