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Korte doorlooptijd voor
Winters bouw bij realisatie
hoofdkantoor CLB
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De gevel, opgebouwd uit
eenvoudige sandwichpanelen,
heeft een luxe uitstraling.
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In de uitvoering is gebruik gemaakt van lean
technieken om de werkzaamheden optimaal
op elkaar af te stemmen
Winters Bouw & Ontwikkeling uit Breda nam namens opdrachtgever
CLB Holding uit – nu nog – Raamsdonksveer de complete ontwikkeling
en bouw van een nieuw hoofdkantoor in Oosterhout op zich binnen een
design & build-overeenkomst.
“We ontzorgen ze niet van A tot Z want
ze regelen zelf de afbouw; inrichting,
stoffering en dergelijke. Wij hebben het
pand eind oktober opgeleverd en zij
hopen er half december te kunnen
werken.” Aan het woord is Peter
Schippers, projectleider bij Winters
Bouw. “We hebben vanaf de eerste
schetsen tot aan de oplevering volledige
verantwoordelijkheid gedragen.
Planontwikkeling, organisatie,
directievoering, uitvoering; alles.”

Design & Build
CLB maakt oproepsystemen voor de zorg,
bijvoorbeeld de kastjes waarmee
ziekenhuispatiënten de verpleging
kunnen bereiken. “In Raamsdonksveer
huren ze een ouder pand. Ze onderzochten of opknappen van dat kantoor een
optie was. Nieuwbouw in Oosterhout
bleek een betere keuze. Hun core
business, zeggen ze zelf, is oproepsystemen bouwen: geen kantoren.

Zo kwamen ze bij ons terecht met het
verzoek alles te regelen.” Winters ging
aan de slag. Ze betrokken Grosfeld
Bekkers Van der Velde Architecten bij het
project en konden eind 2019 een
definitief ontwerp presenteren.

Korte doorloop
Schippers: “Tussen 31 december en 1
maart moest het DO uitgewerkt
worden tot een uitvoeringsgereed plan.
Dat is gelukt en ook de relatief korte
planning voor de uitvoering hebben we
gehaald.” Daarbij hielp de voorbereiding
in BIM, ook op het gebied van
onderlinge communicatie. Verder waren
alle bij de uitvoering betrokken partijen
er al tijdens de laatste planuitwerking
bij. “In de uitvoering is bovendien
gebruik gemaakt van leantechnieken om
de werkzaamheden optimaal op elkaar
af te stemmen. Combineer dat alles met
een zeer gemotiveerde groep
onderaannemers en leveranciers en dan

‘Eind 2019 kon de
architect een
definitief ontwerp
presenteren’
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CLB Holding regelt zelf de
afbouw, half december hopen
zij het gebouw in gebruik te
kunnen nemen.

kom je een heel eind!” Bijzonder aan het
project vindt Peter Schippers de luxe
uitstraling van de gevels. “Op een vrij
eenvoudige wijze is een architectonische
en kwalitatief hoogwaardige aluminium
gevel gerealiseerd.”

170 jaar
Winters bouw & ontwikkeling is één van
de oudste bouwbedrijven van
Nederland. Vorig jaar liet de directie van

het familiebedrijf een historicus
onderzoeken hoe oud precies. “De
papieren gaan terug tot 5 september
1850. Dat is 170 jaar geleden. Er zijn zelfs
tekeningen van een van de eerste
projecten gevonden!” Anno 2020
genereren de 60 medewerkers van
Winters samen met een flexibele schil
een jaaromzet van circa 25 miljoen euro
met woningbouw, utiliteitsbouw en
bouwen voor overheidsinstanties. Het

bedrijf werkt in principe binnen een
straal van 50 kilometer rond Breda, maar
maakt regelmatig uitzonderingen voor
opdrachtgevers, bijvoorbeeld die in de
gezondheidszorg.

Industriebouw • december 2020 • 103

