
Alle drie de projecten werden vanuit het Rijksvastgoed
bedrijf geleid door projectleider Albert van Sprundel. ‘Ik 
werk sinds twee jaar bij het Rijksvastgoedbedrijf. Nog 
niet eerder had ik werkzaamheden op de vliegbasis 
gedaan, dus dat was nieuw voor mij, maar geluk
kig niet voor Winters. In de beginperiode liepen we 
tegen wat uitdagingen aan, zoals de bijzonderheden 
van de strenge toegangscontroles en het verkrijgen 
van voldoende specificaties voor de werkzaamheden. 
Uiteindelijk hebben we onze weg daarin gevonden.’

PROJECT 1: WERKPLAATS
Het eerste project was de transformatie van een verga
derzaal en hal tot een beveiligde werkplaats. ‘Deze moest 
aan diverse vereisten voldoen. Winters heeft onder meer 
verzwaarde wanden, een antistatische vloer, een afzuig
systeem en energievoorzieningen aangebracht. De werk
plaats is niet bepaald een standaard werkplaats, maar 
een stofvrije en antistatische ruimte waar onderhouds
werkzaamheden aan elektronica kunnen plaatsvinden.’

PROJECT 2: VERLICHTING 
Na dit project stond het volgende project op de 

vliegbasis gepland. ‘In de loods waar vliegtuigen onder
houden worden, is de complete verlichting vervangen 
door Winters. Het gaat om vele honderden TLbalken 
waar nu ledarmaturen met prisma’s en ingebouwde 
noodverlichting voor in de plaats komen. Hierdoor 
hebben de monteurs veel beter licht tijdens hun werk
zaamheden en bespaart Defensie op energieverbruik.’ 

PROJECT 3: WALSTROOMAANSLUITING 
Het derde project vond plaats bij PI Vught. ‘De nood
stroomaggregaten van deze gevangenis moesten ver
vangen worden en ook een van de hoofdverdeelkasten 
behoefde aandacht’, legt Albert uit. ‘Deze combinatie 
van werkzaamheden voer je bij een zwaarbeveiligde 
gevangenis natuurlijk niet zomaar even uit. Stroomuitval 
moet worden voorkomen. De oplossing werd gevonden 
in het aanleggen van walstroomkasten. Hiermee kan een 
gebouw, los van de netspanning, door middel van een 
aggregaat, van stroom worden voorzien. Winters coördi
neerde de aanleg van de walstroomkasten en schakelde 
voor het technisch ontwerp en de uitvoering bouwpart
ner TES Installatietechniek in. Zij sloten de walstroom
kasten ’s nachts een voor een aan op de PI Vught.’

3 projecten in  
bijzondere omgevingen

Interview met Albert van 
Sprundel, projectleider 
bij Rijksvastgoedbedrijf, 
over drie projecten in 
bijzondere omgevingen

Als onderdeel van de raamovereenkomst met Rijksvastgoedbedrijf voert 
Winters regelmatig werkzaamheden uit aan overheidsgebouwen. Dit keer bij 
Vliegbasis Woensdrecht en PI Vught waar een vergaderzaal mocht worden 
getransformeerd tot een hoogwaardige werkplaats, een loods moest worden 
voorzien van nieuwe verlichting en een reservestroomvoorziening werd 
geplaatst bij de gevangenisgebouwen.

Omstreeks 1956 bouwde 
Winters al deze verkeerstoren op 
vliegbasis Woensdrecht. 
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De legeringsgebouwen waar Winters nu aan werkt, zijn 
gebouwd in 1974, zo vertelt Adrie van de Sande van 
Rijksvastgoedbedrijf. ‘De legeringsgebouwen waren 
inmiddels flink verouderd. Denk aan gedateerd linoleum 
op de vloeren, houten lattenplafonds, donkere gangen 
en verouderd sanitair. Ze hadden dus een opknapbeurt 
nodig. Via de raamovereenkomst belegden we deze 
opdracht bij de drie aangesloten aannemers in onze 
regio.’

RAAMOVEREENKOMST
Winters is een van die aannemers. ‘Ik kende hen nog 
niet’, aldus Adrie. ‘Via de raamovereenkomst werk ik nu 
voor het eerst samen met Winters. Die raamovereen-
komst werkt overigens heel goed. Waar we voorheen 
voor ieder project een heel bestek moesten opmaken 
en een volledig aanbestedingstraject moesten doorlo-
pen, kunnen we nu sneller schakelen met de drie aan-
nemers uit de raamovereenkomst. Dat doen we nu ook 

met de legeringsgebouwen. De eerste zes zijn nu over 
deze aannemers verdeeld.’

RENOVATIE
Rijksvastgoedbedrijf had dus geen volledig bestek 
uitgeschreven, maar richtte samen met een van de 
aannemers twee proefkamers in als voorbeeld voor wat 
het moest worden. ‘De zes gebouwen waaraan de aan-
nemers werken, zijn identiek aan elkaar dus dit was een 
duidelijke en eenvoudige manier om te laten zien wat er 
moest gebeuren. Dat is onder meer het vervangen van 
de vloeren en plafonds, het schilderen van de muren 
en kozijnen, het vervangen van radiatoren en deuren 
en het aanbrengen van nieuw sanitair en tegelwerk. 
Daarnaast moeten de E- en W-installaties vernieuwd 
worden en de zestig slaapkamers per gebouw ingericht 
worden met ons meubilair. Bovendien verzorgen de 
aannemers per verdieping de plaatsing van het meubi-
lair en de keukens in de gezamenlijke ruimtes.’ 

PLANNING GEHAALD
Vanwege de bezettingsgraad van de gebouwen, kan er 
steeds aan maximaal twee gebouwen tegelijk gewerkt 
worden. ‘Winters is inmiddels klaar met één van de 
twee gebouwen die zij voor hun rekening namen in 
de eerste ronde. In dit project werken we samen met 
projectleider Sander Tousain en uitvoerder Piet Willart. 
Ze werken volgens een LEAN planning en sturen 
daar actief op aan. Daardoor zien we dat de planning 
gehaald wordt en er nauwelijks meer/minderwerk is. 
Verrassingen zijn er eigenlijk nooit, aangezien we eens 
in de anderhalf tot twee maanden bijgepraat worden 
tijdens de bouwvergadering.’

MEER OP KOMST
Het geleerde van de eerste ronde wordt ook meege-
nomen nu er aan het tweede gebouw wordt gewerkt 
en de samenwerking zal ook na het tweede legerings-
gebouw voortduren. ‘Zeker. We hebben hier ruim 
25 legeringsbouwen, variërend in leeftijd en staat van 
onderhoud. Hiervan zullen er nog meer gerenoveerd 
moeten worden. Bovendien zit er nu een project in 
de pijplijn voor de renovatie van zo’n vier à vijf andere 
gebouwen binnen onze kazerne. De komende jaren 
zullen we dus nog intensief samenwerken.’

Verrassingen zijn er eigenlijk nooit

Interview met Adrie van de Sande, Senior Mede werker Vastgoed en Infrastructuur van Rijks vastgoed bedrijf, 
over de renovatie van de legeringsgebouwen op de kazerne ‘13 Lichte Brigade’ in Oirschot

In heel Nederland worden legerings
gebouwen, oftewel verblijfs en 
slaapgebouwen voor militairen, 
gerenoveerd. Zo ook op de kazerne  
in Oirschot. Hier staan er ruim 25.
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‘Het was niet alleen een wirwar van stijlen’, vertelt Leonie 
van Ham, Projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf, 
‘alles was ook verouderd, deels kapot en sleets. Niet 
bepaald een ideale werkomgeving dus. Hier wilden 
we graag verandering in brengen. Niet te rigoureus, 
want we huren dit pand maar als een flexibele schil aan 
kantoorruimte, maar wel voldoende om er weer een 
frisse, verantwoorde werkplek van te maken.’

ALS JE IETS DOET, DOE HET GOED
Likje witte verf hier, grijs tapijtje daar, dat was zo’n 
beetje de insteek van het project. Winters stelde 
echter voor om toch iets meer aandacht aan esthetiek 
te besteden en een interieurarchitect een moodboard 
met kleuren en materialen te laten opstellen. ‘Dat vond 
ik prima. Als je iets doet, kun je het beter maar meteen 
goed doen, als dit binnen het budget past natuurlijk en 
dat deed het.’ 

FRIS EN BIJ DE TIJD
Het moodboard van interieurarchitect Illse Withagen 
liet natuurlijke materialen en vier verschillende 

kleurschema’s zien. ‘De materialen en kleuren stralen 
rust uit en omdat nu iedere verdieping in één van deze 
kleurschema’s is uitgevoerd, is er meer eenheid. Het 
kantoor is bovendien niet meer oubollig, maar fris en bij 
de tijd. Alles werkt ook weer. Winters adviseerde ons 
over hoe iets gerepareerd of geüpdatet kon worden. 
Op basis van onze keuze heeft Winters het werk vervol-
gens uitgevoerd.’

COMMUNICATIE EN FLEXIBILITEIT
Tijdens de realisatie waren niet de werkzaamheden, 
maar de logistieke planning de grootste uitdaging. Er 
moest namelijk gewerkt worden in een bestaand en 
deels bezet kantoorgebouw. Samen met Tom Ploegsma 
van Tomazzi, die door het Rijksvastgoedbedrijf was 
ingehuurd als directievoerder, zorgde Winters voor een 
soepel proces. ‘We moesten met veel partijen rekening 
houden’, aldus Tom. ‘Dit vergt goede communicatie met 
de juiste personen op de juiste momenten en een flexi-
bele houding wanneer iets toch niet mogelijk is.’

Weer een frisse,  
verantwoorde werkplek
In een groot kantoorgebouw uit 1970 waarin al tal van verschillende huurders 
hebben gezeten, kun je een bonte verzameling van vloeren, kleuren en 
wandafwerkingen verwachten. Zo ook in het Hooghuis in Eindhoven. Het 
Rijksvastgoedbedrijf, de huurder van dit 14 verdiepingen tellende kantoorpand, 
besloot dat het tijd was voor een opfrisbeurt. Winters voerde deze uit.

Interview met Leonie van Ham, projectmanager van Rijksvastgoedbedrijf, en Tom Ploegsma van Tomazzi over 
de herinrichting van kantoorpand Hooghuis in Eindhoven
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